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1

1 Tento text vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy č. 260 232.

Anna Zelinková

AULA, 2014, Vol.22, No. 2: 3-24

The motivation of students of faculties of education to choose the teaching 
profession
Abstract: The text focuses on the motivation of students of faculties of education 
for the decision about the teaching profession. The goal is by using secondary 
data analysis to answer, which motives are consider as crucial by students and to 
reveal how these opinions are influenced by variables gender, age and interest in 
the profession. According the conclusions of the analysis students consider as 
significant the internal adaptive motives (interest in work with children, desire 
to educate) and the external adaptive motives (young environment, freedom 
and creativity). The motive “sufficient free time” was evaluated as significant 
from the group of the external maladaptive motives. The influence of analyzed 
variables was confirmed. Women, younger students and students interested in 
the profession often emphasize the internal adaptive motives. On the contrary, 
men and students who want to teach in the future emphasize one of the external 
maladaptive motives.

Úvod 

Získávání a udržení kvalitních učitelů2 v učitelské profesi by mělo být pro 
vzdělávací politiku klíčovým tématem, neboť jak dokazuje řada empirických 
výzkumů (např. Hattie 2003, Sanders, Rivers 1996, Rockoff 2004, Hanushek 
1992), učitelé představují velmi významný faktor v edukačním procesu. 
Podle OECD (2005) by se vzdělávací politika měla soustředit zejména na tři 
oblasti: získávání kvalitních nových učitelů, profesní rozvoj učitelů a udržení 

2 V textu je používáno pojmů učitel, student atd. jako generických maskulin, pod které jsou zahrnováni 
jak muži, tak ženy.

1 Tento text vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy č. 260 232

Motivace studentů pedagogických fakult 
k volbě učitelské profese1
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kvalitních učitelů v profesi.Cílem vzdělávací politiky by mělo být získávání 
(a udržení) kvalitních a zároveň pro svou práci motivovaných učitelů. 

Pokud chceme mít ve školství kvalitní učitele, je podle Whelana (2009) 
důležitá vysoká míra selekce už na vysokých školách, neboť ta vede ke zvýšení 
statusu i atraktivnosti pedagogické profese, což zaručí vyšší kvalitu uchazečů. 
Výběr mezi uchazeči by ale neměl zohledňovat pouze jejich schopnosti či 
studijní předpoklady, ale měl by brát v potaz i jejich motivaci, neboť ta je 
pro výkon pedagogické profese a vytrvání v ní podstatným faktorem. Podle 
některých autorů je klíčové, aby studenti učitelství byli vedeni k profesi těmi 
„správnými“ motivy3, jinak hrozí, že učitelskou dráhu opustí (Sinclair, Dowson, 
McInerney 2006). Vysoká míra selekce mezi uchazeči je ovšem podmíněna 
dostatečně velkým zájmem o studium učitelství ze strany uchazečů.

V České republice není studium učitelství4 pro talentované mladé lidi 
příliš atraktivní životní volbou (McKinsey&Company 2010). Tato skutečnost 
je často diskutována zejména v kontextu omezeného kariérního postupu 
a podprůměrných platových podmínek v učitelské profesi (Münich, Straka 
2012).V České republice není pro většinu studentů studium učitelství 
„prestižní“ záležitostí ve srovnání např. s Finskem, kde by se chtělo stát 
učitelem více než 25 % mladých lidí (Whelan 2009). Jak ukazují některé 
výzkumy, ve srovnání se studenty jiných oborů je pro studenty pedagogických 
fakult učitelství až „několikátou volbou“ (Basl 2006) a tito studenti si také 
v prvním roce studia na vysoké škole nejčastěji podávají přihlášku na jinou 
školu (Matějů, Simonová, Straková 2005).

Nízký zájem je pravděpodobně spojen i s horší kvalitou uchazečů o studium 
učitelství, což má samozřejmě řadu negativních důsledků. O kvalitě budoucích 
učitelů nevíme mnoho, určité odpovědi nám dávají šetření společnosti Scio 
(např. projekt Vektor 2012). Uchazeči o studium na pedagogických fakultách 
vykazují horší studijní předpoklady než uchazeči o jiné obory, zároveň se 
ukazuje, že během prvního až čtvrtého ročníku na střední škole klesá zájem 
o studium učitelství zejména u talentovanějších studentů a naopak stoupá 
u méně talentovaných studentů (Scio 2012). 

3 Text pracuje s typologií motivů studentů učitelství podle Sinclaira, Dowsona a McInerney (2006), 
která rozděluje motivy na vnitřní adaptivní (vnitřní motivy, které podporují dlouhodobé a efektivní 
zapojení učitelů do profese), vnější adaptivní (vnější motivy, které podporují dlouhodobé a efektivní 
zapojení učitelů) a vnější maladaptivní (vnější motivy, které vedou k povrchnímu zapojení učitelů 
a předčasnému opuštění profese). Podle této typologie lze považovat za ty „správné“ vnitřní a vnější 
adaptivní motivy. Podrobnější rozbor tohoto přístupu je uveden dále v textu.

4 Je nutné brát v potaz, že budoucí učitelé nemusí nutně studovat pouze na pedagogických fakultách, 
ale mají možnost získat pedagogickou kvalifikaci i na dalších fakultách vzdělávajících učitele, tj. 
že existuje více cest k dosažení plné kvalifikace (viz. Koncepce pregraduální přípravy učitelů základních 
a středních škol, MŠMT). Do tohoto šetření byli zapojeni pouze studenti pedagogických fakult.
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Studenti hlásící se na pedagogické fakulty v České republice nejsou 
v některých případech motivováni zájmem o práci s dětmi a ani nemají 
v plánu uplatnit se v učitelské profesi. Podle realizovaných výzkumů uvažují 
o uplatnění v učitelské profesi přibližně tři čtvrtiny studentů učitelství 
(např. Urbánek 2005, Mazáčová 2013, Wernerová 2013). Pochopení motivace 
studentů učitelství a faktorů, které ji ovlivňují, je proto klíčové, pokud 
chceme porozumět skutečnosti, proč studenti opouštějí studium učitelství, 
nebo brzy odcházejí z učitelské profese (Bruinsma, Jansen 2010). Tento text 
odpovídá na otázky, jaké motivy považují studenti za klíčové a nakolik jsou 
tyto názory ovlivněny vybranými proměnnými.

Cíle a výzkumné otázky

Cílem tohoto textu je na základě kvantitativní analýzy sekundárních dat 
odpovědět na otázku, jaké jsou motivy studentů pedagogických fakult 
k tomu stát se učitelem, tj. jaké jsou názory studentů pedagogických 
fakult na významnost různých motivů, proč vykonávat učitelskou profesi. 
Zároveň text odpovídá na otázku, jak se tyto názory u studentů liší podle 
vybraných charakteristik. V textu jsou porovnány odpovědi studentů podle 
proměnných pohlaví studenta, věk studenta a deklarovaný zájem studenta 
o učitelskou profesi (zda plánují v budoucnu nastoupit do praxe jako učitelé, 
či nikoli). 

Výzkumné otázky:
1) Jaké jsou názory studentů pedagogických fakult na významnost různých 

motivů, proč vykonávat učitelskou profesi?
2) Jak jsou tyto názory ovlivněny pohlavím a věkem studenta?
3) Jak souvisí tyto názory s deklarovaným zájmem studenta o uplatnění se 

v učitelské profesi?

Teoretická východiska a dosavadní stav poznání problému

Důvodů, proč se lidé rozhodnou pro profesní dráhu učitele, je velké 
množství a jsou velmi různorodé. Zahrnují motivy jako touha pracovat s dětmi 
a mládeží, přání pomáhat ostatním, touha vykonávat důležité a respektované 
povolání5, zájem o vyučovaný obor, zvědavost a touha po poznání, práce 
v zajímavém sociálním prostředí atd.Studentovo rozhodnutí ale může být také 

5 Ačkoli je pravda, že ve výzkumech prestiže povolání je učitel označován jako profese s vysokou 
prestiží, řada učitelů samotných takto svou pozici nevnímá. 

Aula 02-2014 A5.indd   5 18.5.15   8:34



6  aula   2 / 2014 / XXII

STUDIE

ovlivněno rodinným příslušníkem, vrstevníkem či učitelem. Významnou roli 
ale samozřejmě hrají i praktické důvody jako podmínky práce učitele, např. 
pracovní doba, volné prázdniny, jistota pracovního místa, ale i nemožnost 
studovat jiný obor či nespokojenost s dosavadní prací (Sinclair, Dowson, 
McInerney 2006).

Možné motivy studentů učitelství k volbě učitelské profese mohou být 
děleny do různých kategorií. V odborné literatuře je nejčastěji uváděno 
dělení na vnitřní motivy (touha být plně způsobilý vykonávat profesi, 
dosáhnout mistrovství v oboru či uspokojení tvůrčí zvědavosti aj.), vnější 
motivy (získání pochvaly, odměny, či plnění představ někoho jiného – rodiče, 
učitele aj.) a altruistické motivy (touha pomáhat, láska k dětem aj.). Další 
členění rozlišuje materiální důvody (finanční ohodnocení, jistota pracovního 
místa aj.), profesní důvody (zájem o předmět aj.) a altruistické důvody (pocit 
zodpovědnosti za žáky aj.) (podle Bruinsma, Jansen 2010). Richardson a Watt 
(2005) prezentující výsledky kvalitativního výzkumu z Austrálie přidávají 
ke standardním kategoriím, jako jsou materiální (finanční) odměna a profesní 
důvody, další důvody: osobní a sociální status, čas na rodinu a dřívější úvahy 
k rozhodnutí stát se učitelem, jež jsou často podporovány okolím (rodiči, 
partnerem apod.).

Sinclair, Dowson a McInerney (2006), na které svou studií navazujíBruinsma 
a Jansen (2010), rozlišují motivy podle toho, nakolik podporují dlouhodobé 
a efektivní zapojení pracovníka v daném úkolu. Zatímco adaptivní motivy 
podporují u učitelů dlouhodobé a efektivní zapojení, maladaptivní 
motivy vedou spíše k povrchnímu zapojení učitele. Obě zmíněné studie 
rozlišují v analýze vnitřní adaptivní motivy, vnější adaptivní motivy a vnější 
maladaptivní motivy. Když vnější motiv vede k efektivnímu splnění úkolu, 
označují ho autoři za vnější adaptivní motiv (např. student si myslí, že 
učitelství pro něho představuje zajímavou pracovní příležitost). Pokud ale 
motiv vede k předčasnému opuštění úkolu (profese) či pouze k povrchnímu 
zapojení, lze ho považovat za vnější maladaptivní motiv (např. splnění přání 
rodičů, kteří jsou přesvědčeni o tom, že učitelství představuje dobrou profesní 
kariéru; nemožnost studovat jiný obor atd.). 

Bruinsma a Jansen ve své studii testují souvislost mezi motivy studentů 
učitelství s proměnnými představa učitele o vlastních schopnostech (self-
efficacy), kvalita programů vzdělávání učitelů, dosavadní zkušenosti učitele 
s výkonem profese a tím, zda chce zůstat učitel v profesi či nikoli. Závěry 
studie ukazují, že určité rozdíly jsou mezi muži a ženami, neboť ženy častěji 
uváděly jako podstatné vnitřní adaptivní motivy k výkonu profese. Vnitřní 
adaptivní motivy dále pozitivně souvisely s kvalitou programů vzdělávání 
učitelů a dosavadními zkušenostmi učitele s výkonem profese. Studenti 
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učitelství, kteří mají pozitivní zkušenosti s vyučováním, mají také pozitivnější 
představy o vlastních schopnostech. Naopak ti studenti, kteří zdůrazňují 
vnější maladaptivní motivy k výkonu učitelské profese, mají také častěji 
negativní zkušenosti se samotnou výukou a uvádějí, že mají v plánu zůstat 
v učitelské profesi kratší dobu. Představy studentů o vlastních schopnostech 
jsou pozitivně spojeny s délkou času, který studenti plánují zůstat v profesi. 

Sinclair, Dowson a McInerney (2006) předkládají studii zaměřenou 
na motivaci studentů učitelství a její změnu po prvním semestru studia, 
kdy za sebou měli zkušenost s výukou v praxi. Snahou studie bylo také 
analyzovat vliv některých proměnných (pohlaví, věk aj.) na změny v motivaci 
být učitelem. Vliv věku studentů se ukázal jako významný pouze u menšiny 
analyzovaných proměnných, podle závěrů studie lze např. u mladších učitelů 
pozorovat v průběhu času častější pokles motivace než u starších studentů. 
Pravděpodobným vysvětlením tohoto výsledku může být skutečnost, že starší 
studenti měli častěji předchozí zkušenost s výukou, či že jsou v hodnocení 
obecně realističtější a stabilnější. 

Motivace se u různých skupin studentů liší (podle Sinclair, Dowson, 
McInerney 2006). Ukazují se rozdíly podle pohlaví (Bruinsma, Jansen 
2010, Hellsten, Prytula 2011), věku (Sinclair, Dowson, McInerney 2006, 
Hellsten, Prytula 2011), odborného zaměření (Hellsten, Prytula, 2011), 
rodinného stavu (Hellsten, Prytula 2011), příslušnosti k minoritám a různým 
socioekonomickým skupinám (Dilworth 1991); některé studie identifikovaly 
rozdíly v různých zemích (Bastick 2000).

V českém kontextu byla rovněž realizována řada výzkumů a studií 
týkajících se motivace budoucích učitelů, a to zejména na pedagogických 
fakultách. Tématu na obecnější rovině se věnoval Havlík (1995, 1997), který 
realizoval longitudinální výzkum zaměřený na téma motivace a postojů 
studentů učitelství na třech pedagogických fakultách. Z jeho výsledků vyplývá, 
že studenti jsou při nástupu na pedagogickou fakultu často motivováni spíše 
zájmem o předmět aprobace, než o pedagogickou práci jako takovou. To 
neplatí u studentů učitelství pro první stupeň, ti naopak častěji uvádějí jako 
klíčovou pedagogickou práci. 

Tématu postojů studentů k učitelské profesi se dále věnuje Urbánek (2005), 
který shrnuje výstupy longitudinálního výzkumu realizovaného v letech 1995 
až 2003. Z jeho výsledků vyplývá, že přes tři čtvrtiny studentů deklarují zájem 
o uplatnění v učitelské profesi. Potvrzuje se, že hlavní motivací ke studiu je 
pro studenty zejména aprobační předmět, spíše než zájem o práci s dětmi. 
Při hodnocení učitelské profese uvádějí pozitivnější odpovědi ženy oproti 
mužům. 

Aula 02-2014 A5.indd   7 18.5.15   8:34
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Na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byl 
realizován výzkum zaměřený na pojetí role učitele a hodnocení atributů 
učitelské profese studenty, jednalo se o dotazníkové šetření se 138 respondenty 
(Doulík, Škoda, 2006). Z jeho závěru vyplývá, že za nejvýznamnější důvody 
pro volbu učitelské profese považují studenti práci s dětmi, dále volný čas 
a prázdniny, možnost seberealizace a učení se novým věcem. Naopak jako 
nejčastější faktor, proč se neuplatňovat v učitelské profesi, byla uváděna lepší 
perspektiva mimo školství. 

Otázky zaměřené na motivaci studentů pedagogických fakult byly i součástí 
výzkumné sondy zaměřené na problematiku vlivu strukturace studia 
pregraduální přípravy studentů učitelství na jejich subjektivní vnímání profesní 
připravenosti (Mazáčová, 2013). Jednalo se o dotazníková šetření v letech 2002 
a 2012 realizované na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (téma 
profesní motivace bylo součástí dotazníku pouze v roce 2012, výzkumný 
vzorek představoval 97 respondentů). Jako nejvýznamnější důvody pro volbu 
učitelské profese se ukázaly zájem o práci s dětmi, předchozí zkušenosti ze 
školství, osobní naplnění a možnost mít vliv na děti. Podle výsledků tohoto 
průzkumu plánuje nastoupit do školství zhruba 70 % studentů. Tématu 
motivace v kontextu strukturace studia učitelství se dotýká i Wernerová (2013), 
která na základě dotazníkového šetření mezi 622 studenty čtyř pedagogických 
fakult v České republice v letech 2009-2010 uvádí, že u studentů absolvujících 
navazující magisterské studium učitelství je motivace k nástupu do práce nižší 
než u studentů v nestrukturovaném studiu. 

Wiegerová a Gavora (2014) realizovali kvalitativní výzkum zaměřený 
na motivaci studentek bakalářského studia učitelství v mateřské škole (29 
respondentek). Gavora (2002) také představuje závěry kvalitativního výzkumu 
zaměřeného na učitele a jejich retrospektivní pohled na důvody a klíčové 
životní momenty při rozhodování o volbě učitelské profese. Motivací studentů 
učitelství a rolí implicitních motivů v utváření profesní identity studentů 
učitelství se věnuje Stuchlíková (2006), která představuje ve svém textu závěry 
psychologických výzkumů zaměřených na toto téma. Tématem motivace 
studentů učitelství a postojů studentů a učitelů k profesi se zabývala dále např. 
Rybičková (2009). Reprezentativní kvantitativní výzkum dotýkající se i této 
problematiky byl zpracován v roce 2009 (agenturou FactumInvenio) a jeho 
data jsou využita pro analýzu i v tomto textu. 

Popis metodiky šetření

Článek představuje výstupy analýzy sekundárních kvantitativních dat 
sebraných v rámci výzkumu zadaného Ministerstvem školství, mládeže 
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a tělovýchovy (MŠMT) a zpracovaného agenturou FactumInvenio, s.r.o. 
Autorka textu se na sběru těchto dat nepodílela. Výzkum byl zaměřen 
na studenty pedagogických fakult z celé ČR v posledním ročníku studia6. Sběr 
dat byl realizován formou osobních rozhovorů ve dnech 25. 3. – 17. 4. 2009. 
Respondenti byli vybíráni kvótním výběrem, s ohledem na znaky pohlaví, 
věk, zaměření studia a město studia. Vzorek šetření představoval celkem 496 
respondentů. 

Cílem analýzy je porovnat názory studentů pedagogických fakult na možné 
důvody motivace pro volbu učitelské profese podle vybraných proměnných. 
Proměnné, jejichž vliv na možné motivy studentů byl testován, byly pohlaví, 
věk a deklarovaný zájem studentů o učitelskou profesi. Tyto proměnné 
byly vybrány jednak na základě studia odborné literatury jako potenciálně 
významné (např. Sinclair, Dowson, McInerney, 2006; Bruinsma, Jansen, 2010), 
dále podle toho, zda byly dané údaje ze sekundárních dat dostupné.

Na základě studia odborné literatury (zejména Sinclair, Dowson a McInerney, 
2006; Bruinsma a Jansen, 2010), byly formulovány tři pracovní hypotézy:
1) Názory studentů pedagogických fakult na významnost různých motivů, 

proč vykonávat učitelskou profesi, se liší mezi muži a ženami – ženy jsou 
častěji než muži ovlivněny vnitřními adaptivními motivy. 

2) Názory studentů pedagogických fakult na významnost různých motivů, 
proč vykonávat učitelskou profesi, se neliší podle věku studentů.

3) Deklarovaný zájem vykonávat učitelskou profesi souvisí s názory 
studentů na významnost různých motivů, proč vykonávat učitelskou 
profesi. Studenti, kteří mají v plánu vykonávat učitelskou profesi, 
jsou častěji vedeni vnitřními adaptivními motivy spíše než vnějšími 
maladaptivnímimotivy, v porovnání se studenty, kteří neplánují 
v budoucnu vyučovat.

Respondenti hodnotili celkem jedenáct motivů, proč vykonávat učitelskou 
profesi7: touha po neustálém sebevzdělávání; zájem o práci s dětmi; vzor rodiče, 
příbuzného; vzor učitele; rozhodování podle kamarádů, vrstevníků; dostatek 
volného času (volné odpoledne, prázdniny); potřeba vychovávat, předávat 
zkušenosti, formovat mladé lidi; „mladé prostředí“ – možnost zůstat duševně 

6 Zároveň byli jeho cílovou skupinou i studenti nepedagogických oborů; tento článek se ale zaměřuje 
pouze na studenty pedagogických fakult.

7 Respondenti odpovídali na otázku „Jak důležité jsou podle Vás následující důvody a skutečnosti pro 
to, že se lidé rozhodují pro učitelskou profesi? Pro každý výrok uveďte hodnocení na škále 1 – 7, kde 
1 = zcela nedůležité a 7 = velmi důležité.“ Vzhledem k sekundární povaze dat autorka textu neměla 
možnost ovlivnit výběr analyzovaných motivů.
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mladý; potřeba vykonávat respektované povolání; svoboda a tvořivost, která je 
spojena s učitelskou profesí; špatné možnosti jiného uplatnění. 

Data byla analyzována ve statistickém softwaru SPSS 17.0. Pro analýzu byl 
využit Mann-Whitneyův test (neparametrický dvouvýběrový T-test). Rozdíly 
mezi skupinami byly statisticky významné na 5% hladině významnosti.

Práce se sekundárními daty sebou přináší určitá úskalí. Data byla sbírána 
za jiným účelem a výzkumné otázky a hypotézy této stati byly konstruovány 
ve chvíli, kdy data již byla sebrána. Do analýzy bylo možné zahrnout jen ty 
proměnné, které byly k dispozici, proměnné (např. další motivy pro výkon 
učitelské profese), které by potenciálně mohly být pro analýzu užitečné, 
mohou v datech chybět. Při práci se sekundárními daty rovněž není možné 
ovlivnit znění otázek. Dalším limitem analýzy je určitá zastaralost dat, je proto 
možné, že určité skutečnosti, které mohou názory respondentů ovlivňovat, se 
v průběhu času změnily, či se změnil i pohled cílové skupiny8. 

Data již byla pro analýzu využita, kromě závěrečné zprávy z výzkumu, která 
představovala pouze základní výstupy šetření (MŠMT 2009), šlo o studie: 
Straková (2010), Straková a Veselý (2010), Tůmová (2011, 2012) a Mouralová 
(2013). Uvedené studie se však soustředí zejména na téma postojů učitelů, 
a nikoli na studenty pedagogických fakult, na které se zaměřuje tato stať. 

Popis vzorku v kontextu analyzovaných proměnných

Výzkumný vzorek zahrnoval celkem 326 žen (66 %) a 170 mužů (34 %). 
Věkový rozptyl respondentů byl od 19 do 38 let, soubor byl rozdělen na dvě 
skupiny, přičemž první skupinu tvořili studenti ve věku méně než 25 let 
(celkem 302 respondentů, tj. 61 %), druhou skupinou byli studenti ve věku 
25 let a více (celkem 194 respondentů, tj. 39 %)9. Posledním hlediskem byl 
zájem studentů o učitelskou profesi, tj. zda deklarují zájem po dokončení 
školy se profesi věnovat (78 %) či nikoli (22 %) – podrobně uvedeno v tabulce 
č. 1. Toto rozložení odpovídá výzkumům v ČR, podle kterých se procento 
studentů učitelství, kteří plánují nastoupit do praxe, pohybuje mezi 70 až 80 % 
(srov. Urbánek 2005; Mazáčová 2013). 

8 Tato skutečnost ale nemusí nutně představovat překážku, neboť data nám poskytují informace 
o motivaci generace učitelů, kteří nyní mají za sebou první roky v učitelské profesi. Velmi zajímavé 
by určitě bylo šetření, v rámci kterého by byli znovu osloveni stejní respondenti a mohla by tak být 
zjištěna změna v jejich postojích a motivacích.

9 Ve skupině „studenti ve věku 25 let a více“ byli sice studenti v rozptylu od 25 let do 38 let, studenti 
starší 30 let ale představovali naprostou menšinu (2 % souboru). 
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Tabulka č. 1: Jaká je Vaše představa o Vaší možné budoucí profesi učitele?

Skupiny 
respondentů

Odpovědi 
respondentů

Počet 
respondentů

Počet 
respondentů 

v %

Celkem % 
za skupinu 

(zaokrouhleno)

Studenti, 
kteří plánují 
v budoucnu 
vyučovat

Chci se věnovat 
učitelskému 
povolání celý život 154 31,8

78 %

Chci se věnovat 
učitelskému 
povolání, ale 
pokud budu 
mít příležitost, 
uvažoval(a) bych 
i o jiné profesi 223 46,1

Studenti, 
kteří 
neplánují 
v budoucnu 
vyučovat

Učitelské povolání 
pro mě není 
prioritou, mohu 
se mu věnovat, ale 
upřednostnil(a) 
bych jiné 
zaměstnání 80 16,5

22 %

Učitelskému 
povolání se 
věnovat nehodlám, 
budu shánět jiné 
zaměstnání 27 5,6

Celkem 484 100,0 100,0

Zdroj: data FactumInvenio, 2009; zpracováno autorkou.

Analýza dat

Motivy k tomu stát se učitelem mohou být různé. Jak uvádí literatura, motivy 
studentů je možné rozdělit do různých kategorií.Tento text využívá typologii, 
kterou představili Sinclair, Dowson a McInerney (2006) a dále na ni navázali 
např. Bruinsma a Jansen (2010) a která dělí možné motivy na vnitřní adaptivní 
motivy, vnější adaptivní motivy a vnější maladaptivní motivy. Analyzované 
proměnné je možné na základě této typologie rozdělit:
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 › Vnitřní adaptivní: zájem o práci s dětmi; potřeba vychovávat, předávat 
zkušenosti, formovat mladé lidi; touha po neustálém sebevzdělávání; 
potřeba vykonávat respektované povolání.

 › Vnější adaptivní: mladé prostředí – možnost zůstat duševně mladý; svoboda 
a tvořivost, která je spojena s učitelskou profesí.

 › Vnější maladaptivní: rozhodování podle kamarádů, spolužáků, vrstevníků; 
vzor rodiče, příbuzného; špatné možnosti jiného uplatnění; vzor učitele; 
dostatek volného času (volné odpoledne, prázdniny).
Studenti v souhrnu nejvíce akcentují jako možné důvody pro volbu 

učitelské profese zejména zájem o práci s dětmi; dostatek volného času 
(volné odpoledne, prázdniny); mladé prostředí – možnost zůstat duševně 
mladý; svoboda a tvořivost, která je spojena s učitelskou profesí; či potřeba 
vychovávat, předávat zkušenosti, formovat mladé lidi. Podle zvolené 
typologie se jedná zejména o vnitřní adaptivní motivy (zájem o práci s dětmi, 
potřeba vychovávat, předávat zkušenosti, formovat mladé lidi) a vnější 
adaptivní motivy (mladé prostředí – možnost zůstat duševně mladý; svoboda 
a tvořivost, která je spojena s učitelskou profesí). Z vnějších maladaptivních 
motivů se ukázal jako pro studenty podstatný pouze důvod „dostatek volného 
času“. Důvody a motivy, které studenti označovali jako méně významné, byly 
zejména: rozhodování podle kamarádů, spolužáků, vrstevníků; vzor rodiče, 
příbuzného; špatné možnosti jiného uplatnění; vzor učitele, tzn. vnější 
maladaptivní motivy. Odpovědi respondentů znázorňuje graf č. 1.

Tabulka č. 2: Jak důležitý je podle Vás následující důvod a skutečnost pro to, 
že se lidé rozhodují pro učitelskou profesi?10

Motivy proč se stát učitelem Průměr odpovědí10

Touha po neustálém sebevzdělávání 4,98
Zájem o práci s dětmi 5,70
Vzor rodiče, příbuzného 3,81
Vzor učitele 4,20
Rozhodování podle kamarádů, spolužáků, vrstevníků 3,13
Dostatek volného času (volné odpoledne, prázdniny) 5,08
Potřeba vychovávat, předávat zkušenosti, formovat mladé lidi 5,29
Mladé prostředí – možnost zůstat duševně mladý 5,18
Potřeba vykonávat respektované povolání 4,66
Svoboda a tvořivost, která je spojena s učitelskou profesí 5,37
Špatné možnosti jiného uplatnění 3,73

10 

10 Pro přehlednost výstupů jsou u jednotlivých otázek rovněž uvedeny průměry odpovědí respondentů 
(ačkoli se jedná o ordinální proměnné).
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Rozdíly mezi studenty podle vybraných charakteristik

Pohlaví studentů
V rámci analýzy byl posuzován vliv pohlaví studentů na jejich názory 

na možné motivy, proč se stát učitelem. U celkem čtyř proměnných se ukázaly 
rozdíly mezi muži a ženami. Zatímco ženy častěji než muži zdůrazňovaly 
vnitřní adaptivní motivy (konkrétně to byly důvody: touha po neustálém 
sebevzdělávání; zájem o práci s dětmi; potřeba vychovávat, předávat 
zkušenosti, formovat mladé lidi), muži častěji uváděli jako podstatný důvod 
„rozhodování podle kamarádů, spolužáků, vrstevníků“, tzn. důvod spadající 

Graf č. 1: Jak důležitý je podle Vás následující důvod a skutečnost pro to, že se 
lidé rozhodují pro učitelskou profesi?
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Zdroj: dataFactumInvenio, 2009; zpracováno autorkou.
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do skupiny vnějších maladaptivních. V grafu č. 2 jsou znázorněny odpovědi 
mužů a žen na otázku, jak významný pro volbu učitelské profese je motiv 
„zájem o práci s dětmi“. Ženy ho považují za významný mnohem častěji než 
muži, za velmi důležitý ho označilo 50 % žen a pouze 25 % mužů. 

Graf č. 2: Zájem o práci s dětmi
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Zdroj: data FactumInvenio, 2009; zpracováno autorkou.

Následující tabulka uvádí souhrn motivů proč se stát učitelem podle toho, 
zda se hodnocení jejich významnosti lišilo u mužů a žen. První sloupec 
obsahuje motivy, jež častěji označovaly jako podstatné ženy, druhý sloupec 
pak důvody, které byly častěji označeny jako významné muži a ve třetím 
sloupci jsou proměnné, u kterých se hodnocení mužů a žen nelišilo. Tabulka 
rovněž rozlišuje typ motivů podle aplikované typologie (Sinclair, Dowson, 
McInerney, 2006).

Tato zjištění korespondují se závěry z již realizovaných výzkumů. Bruinsma 
a Jansen (2010) ve své studii rovněž uvádějí, že ženy častěji než muži hodnotí 
jako podstatné vnitřní adaptivní motivy k výkonu učitelské profese.
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Věk studentů
Druhou analyzovanou proměnnou byl věk studentů, byly porovnávány 

skupiny studentů ve věku do 25 let a ve věku 25 let a více. Statisticky 
významné rozdíly mezi těmito věkovými skupinami se ukázaly celkem u šesti 
proměnných. Věková skupina studentů do 25 let častěji uváděla jako významné 
důvody: touha po neustálém sebevzdělávání; zájem o práci s dětmi; potřeba 
vychovávat, předávat zkušenosti, formovat mladé lidi; svoboda a tvořivost, 
která je spojena s učitelskou profesí; vzor rodiče, příbuzného; vzor učitele. 
U ostatních posuzovaných proměnných se mezi skupinami neukázal 
statisticky významný rozdíl. Graf č. 3 znázorňuje hodnocení respondentů 
významnosti motivu „svoboda a tvořivost, která je spojena s učitelskou 
profesí“. Zatímco studenti do 25 let uváděli tento motiv jako velmi důležitý 
v 32 % případů, u studentů ve věku 25 let a více to bylo pouze 18 %.

Tabulka č. 3: Motivy proč se stát učitelem – názory studentů podle pohlaví

Motivy, které 
označují jako 
podstatnější ženy

Motivy, které 
označují jako 
podstatnější muži

Motivy, u kterých není 
mezi skupinami rozdíl

Vnitřní 
adaptivní 
motivy

Touha po neustálém 
sebevzdělávání
Zájem o práci 
s dětmi
Potřeba vychovávat, 
předávat zkušenosti, 
formovat mladé lidi

– Potřeba vykonávat 
respektované povolání

Vnější 
adaptivní 
motivy

– – Mladé prostředí – 
možnost zůstat duševně 
mladý
Svoboda a tvořivost, 
která je spojena 
s učitelskou profesí

Vnější 
maladaptivní 
motivy

– Rozhodování 
podle kamarádů, 
spolužáků, 
vrstevníků

Vzor rodiče, příbuzného
Vzor učitele
Dostatek volného času
Špatné možnosti jiného 
uplatnění

Zdroj: autorka, typologie podle Sinclair, Dowson, McInerney (2006)
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Graf č. 3: Svoboda a tvořivost, která je spojena s učitelskou profesí
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Zdroj: data FactumInvenio, 2009; zpracováno autorkou.

V tabulce č. 3 je uveden souhrn významnosti jednotlivých motivů proč se stát 
učitelem podle věku studentů. Studenti ve věku do 25 let zdůrazňují častěji 
než starší studenti jako podstatné vnitřní adaptivní motivy, pouze u motivu 
„potřeba vykonávat respektované povolání“ nebyl v hodnocení studentů 
rozdíl, všechny ostatní vnitřní adaptivní motivy hodnotili mladší studenti 
v porovnání se staršími studenty jako významnější. U vnějších adaptivních 
motivů se ukázal mezi skupinami rozdíl v případě motivu „svoboda 
a tvořivost, která je spojena s učitelskou profesí“, jenž byl jako významnější 
chápán studenty ve věku do 25 let. Vnější maladaptivní motivy byly rozdílně 
chápány v případech „vzor rodiče, příbuzného“ a „vzor učitele“, které častěji 
označovali jako významné mladší studenti. U ostatních proměnných se 
mezi skupinami rozdíl neukázal, v žádném případě se nestalo, že by některý 
z motivů akcentovali studenti ze starší věkové kategorie. Tabulka č. 3 shrnuje 
všechny motivy podle věkových skupin studentů a typu motivů.

Sinclair, Dowson a McInerney (2006) ve své studii došli k závěru, že vliv 
věku studentů nemá na motivaci studentů určující vliv, statisticky významný 
se vliv věku studentů ukázal pouze v minimu proměnných. Důvody tohoto 
„nesouladu“ mohou být různé (kulturní a společenský kontext, různá situace 
studentů učitelství v daných státech, odlišné podmínky pro práci učitelů, ale 
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i různá metodika výzkumů atd.) a není v možnostech tohoto textu se jimi 
hlouběji zabývat. 

Zájem studentů o učitelskou profesi
Poslední analyzovanou proměnou, u které byla testována souvislost11 

s názory studentů na motivy proč se stát učitelem, byl zájem studentů věnovat 
se v budoucnu učitelské profesi. U většiny proměnných bylo hodnocení 
důležitosti u skupin studentů rozdílné. Pouze důvod „špatné možnosti 
jiného uplatnění“, jenž spadá do kategorie vnějších maladaptivních důvodů, 
považují za důležitější při rozhodování o učitelské profesi studenti, kteří 
nemají v plánu uplatnit se v učitelské profesi. Za velmi důležitý ho označuje 
16 % studentů, kteří být učiteli nechtějí, a pouze 5 % studentů, kteří mají v plánu 
vyučovat. Naopak za zcela nedůležitý ho považuje 16 % studentů, kteří uvažují 

11 Vztah mezi proměnnými „zájem o profesi“ a názory studentů na motivy „proč se stát učitelem“ je 
komplikovanější než v předchozích případech, neboť je zde nutné uvažovat o oboustranném vztahu; 
z toho důvodu je vztah pojímán jako souvislost, nikoli jako příčinnost.

Tabulka č. 4: Motivy proč se stát učitelem – názory studentů podle věku

Motivy, které 
označují jako 
podstatnější studenti 
ve věku do 25 let

Motivy, které 
označují jako 
podstatnější studenti 
ve věku 25 let a více

Motivy, u kterých není 
mezi skupinami rozdíl

Vnitřní 
adaptivní 
motivy

Touha po neustálém 
sebevzdělávání
Zájem o práci s dětmi
Potřeba vychovávat, 
předávat zkušenosti, 
formovat mladé lidi

– Potřeba vykonávat 
respektované povolání

Vnější 
adaptivní 
motivy

Svoboda a tvořivost, 
která je spojena 
s učitelskou profesí

– Mladé prostředí 
– možnost zůstat 
duševně mladý

Vnější 
maladaptivní 
motivy

Vzor rodiče, 
příbuzného
Vzor učitele

– Rozhodování podle 
kamarádů, spolužáků, 
vrstevníků
Dostatek volného času
Špatné možnosti 
jiného uplatnění

Zdroj: autorka, typologie podle Sinclair, Dowson, McInerney (2006)
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o uplatnění v učitelské profesi, a pouze 5 % studentů, kteří o tom neuvažují. 
Srovnání odpovědí obou skupin studentů znázorňuje následující graf.

Graf 4: Špatné možnosti jiného uplatnění

Zdroj: data FactumInvenio, 2009; zpracováno autorkou.

Souvislost mezi motivací studentů a dobou, kterou plánují studenti 
v učitelské profesi zůstat, dokládají ve své studii i Bruinsma a Jansen (2010). 
Studenti, kteří zdůrazňují vnější maladaptivní motivy, častěji uvádějí, že 
mají v plánu vyučovat kratší dobu. Podle jejich závěrů jsou plány studentů 
do budoucna spojeny s motivy, které studenti uvádějí jako podstatné při 
rozhodování o volbě učitelské profese.

Většinu ostatních proměnných označují na škále jako důležitější ti 
studenti, kteří uvažují o uplatnění v učitelské profesi (pouze u proměnných 
„rozhodování podle vrstevníků, kamarádů“ a „dostatek volného času“ se 
neukázal rozdíl podle ne/zájmu studentů v budoucnu vyučovat). Zásadní 
rozdíl se projevuje například u proměnné „zájem o práci s dětmi“, kterou 
za velmi důležitou označilo celkem 48 % studentů plánujících uplatnění 
v profesi, ale pouze 15 % studentů, kteří vyučovat neplánují. Studenti, kteří 
deklarují zájem o učitelskou profesi, považují za podstatné jak vnitřní, tak 
vnější adaptivní motivy, častěji než studenti, kteří o učitelské profesi neuvažují. 
Souhrn všech motivů podle zájmu studentů o profesi je uveden v tabulce č. 4.
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Tabulka 5: Motivy proč se stát učitelem – názory studentů podle jejich 
budoucích plánů

Motivy, které označují 
jako podstatnější 
studenti, kteří uvažují 
o učitelské profesi

Motivy, které 
označují jako 
podstatnější studenti, 
kteří neuvažují 
o učitelské profesi

Motivy, u kterých 
není mezi 
skupinami rozdíl

Vnitřní 
adaptivní 
motivy

Touha po neustálém 
sebevzdělávání
Zájem o práci s dětmi
Potřeba vychovávat, 
předávat zkušenosti, 
formovat mladé lidi
Potřeba vykonávat 
respektované povolání

– –

Vnější 
adaptivní 
motivy

Mladé prostředí 
– možnost zůstat 
duševně mladý
Svoboda a tvořivost, 
která je spojena 
s učitelskou profesí

– –

Vnější 
maladaptivní 
motivy

Vzor rodiče, 
příbuzného
Vzor učitele

Špatné možnosti 
jiného uplatnění

Rozhodování 
podle kamarádů, 
spolužáků, 
vrstevníků
Dostatek volného 
času

Zdroj: autorka, typologie podle Sinclair, Dowson, McInerney (2006)

Závěry a diskuze

Cílem textu bylo objasnit, jaké motivy jsou podle studentů pedagogických 
fakult podstatné při rozhodování o volbě učitelské profese, a jaké jsou rozdíly 
mezi názory studentů podle vybraných charakteristik. Byl analyzován vliv 
proměnných pohlaví, věk a zájem studentů o učitelskou profesi. V textu bylo 
pracováno s typologií motivů studentů učitelství (podle Sinclair, Dowson, 
McInerney, 2006), která rozděluje motivy na vnitřní adaptivní, vnější adaptivní 
a vnější maladaptivní. 
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Studenti akcentovali zejména motivy spadající do kategorie vnitřních 
adaptivních (zájem o práci s dětmi, potřeba vychovávat, předávat zkušenosti, 
formovat mladé lidi) a vnějších adaptivních (mladé prostředí – možnost zůstat 
duševně mladý; svoboda a tvořivost, která je spojena s učitelskou profesí). 
Z vnějších maladaptivních motivů byl jako podstatný hodnocen motiv 
„dostatek volného času“, ostatní vnější maladaptivní motivy byly hodnoceny 
jako méně významné (konkrétně rozhodování podle kamarádů, spolužáků, 
vrstevníků; vzor rodiče, příbuzného; špatné možnosti jiného uplatnění; vzor 
učitele).

Proměnné, které byly zvoleny pro analýzu (pohlaví, věk a zájem o profesi), 
se ukázaly jako statisticky významné. Ženy častěji než muži zdůrazňují 
vnitřní adaptivní motivy, stejný závěr se ukazuje i v odborné literatuře (např. 
Bruinsma, Jansen, 2010). Důvody těchto rozdílů mezi muži a ženami lze jen 
obtížně odhadovat. Vzdělávací politika ale může brát v potaz skutečnost, že 
motivy, které vedou studenty k volbě učitelské profese, mohou být různé, 
a pracovat s tím během studia i v následné fázi přechodu absolventůstudia 
do praxe. 

Vliv věku se rovněž ukazuje jako jeden z faktorů, který má na názory studentů 
vliv. Studenti spadající do věkové kategorie do 25 let zdůrazňovali častěji 
než starší studenti vnitřní adaptivní motivy. Studenty ve věku 25 let a více 
lze naopak označit za „opatrnější“ při hodnocení významnosti jednotlivých 
motivů, neboť tito studenti neoznačují žádný z motivů jako významnější než 
mladší studenti. Jako významný se ukázal zejména faktor zájem o uplatnění se 
v učitelské profesi. Studenti, kteří uvažují o tom, že v budoucnu budou pracovat 
jako učitelé, zdůrazňují častěji jako významné vnitřní i vnější adaptivní motivy 
v porovnání s těmi, kteří vyučovat neplánují. Jediný motiv, který častěji uvádějí 
ti, kteří se profesi učitele věnovat nechtějí, je důvod „špatné možnosti jiného 
uplatnění“, tzn. vnější maladaptivní motiv.

Pro kontext vzdělávací politiky je zajímavý zejména závěr týkající se 
souvislosti mezi deklarovaným zájmem studenta o uplatnění v učitelské 
profesi a motivy pro volbu profese, které student považuje za významné. 
Teoretický model, ze kterého tento text vycházel, předpokládá, že je žádoucí, 
aby studenty k profesi vedly „ty správné“ motivy (tzn. vnitřní adaptivní a vnější 
adaptivní), neboť podporují dlouhodobé a efektivní zapojení učitelů. Závěry 
této analýzy potvrzují, že studenti, kteří zdůrazňují zejména vnitřní i vnější 
adaptivní motivy, častěji plánují uplatnění v učitelské profesi.

Základním doporučením pro vzdělávací politiku, které vyplývá z výše 
uvedených závěrů, je mnohem více zohledňovat motivovanost uchazečů 
o studium učitelství při jejich výběru (v rámci přijímacího řízení na vysoké 
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školy). Jak ale bylo zmíněno už v úvodu tohoto textu, tento požadavek může 
v mnoha případech narážet na nedostatek zájemců o studium učitelství. 
S aspektem motivace by bylo potřebné pracovat zároveň i během studia 
samotného a studenty připravovat na vstup do profese a umožnit jim 
efektivní kontakt s praxí ještě během studia. Se zohledňováním motivovanosti 
uchazečů a studentů učitelství by měl být spojen i důraz spíše na pedagogicko-
psychologické části přípravy a pedagogickou praxi než na oborové znalosti. 

Skutečnost, zda studenti pedagogických fakult chtějí nastoupit do praxe, 
či je jejich studium motivováno spíše účelově pouze s cílem získání 
vysokoškolského diplomu, případně ho považují za přechodné období před 
tím, než přestoupí na jiný preferovaný obor studia12, je podstatná i s ohledem 
na další aspekty a témata. Diskutován je také např. vliv strukturace studia 
učitelství na motivaci a zájem studentů o profesi, který je v realizovaných 
výzkumech hodnocen spíše jako negativní, neboť studenti nestrukturovaného 
studia mají větší motivaci uplatnit se v učitelské profesi ve srovnání se studenty 
ze (strukturovaného) navazujícího magisterského studia (Wernerová 2013). 
Dalším faktorem, jenž s tématem strukturace studia rovněž souvisí a může 
mít také vliv na motivaci studentů, je skutečnost, zda student studuje 
na pedagogické fakultě (a na které) či na jiné fakultě vzdělávající učitele13. 
Na tyto oblasti by také bylo vhodné zaměřovat další výzkumná šetření.
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Issues with retaining university students: an example from experience
Abstract: Finishing university studies brings benefits both to individuals 
and society; thus, it is satisfying that the demand for this type of study has not 
diminished. However, this is also a very difficult stage in the life of an individual 
and not all the students are able to reach its successful completion. This is not 
only a personal failure, as it also brings a lot of problems to society. Therefore, we 
welcome the fact that a systematic approach to addressing the issues related to the 
retention of university students has started to be developed in the Czech Republic. 
The aim of our article is to follow up theoretical studies in this field and to inform 
our colleagues about the efforts of the Faculty of Management, the University of 
Economics in Prague, to look into these problems in practice. We have been trying 
to identify the most common causes of students leaving the faculty since 2010, 
primarily focusing on those that can be managed by our own activities and where 
we can help students cope with them. We are aware of the fact that this is long-
term and demanding process where we must gradually introduce other variables 
that operate in this field and look for further relations between them.

Úvod 

Dosažení vysokoškolského vzdělání je bezesporu přínosem jak pro 
jednotlivce, tak pro společnost (EaG 2014). Jedním z příkladů mohou být 
údaje o zaměstnanosti osob s různou úrovní dosaženého vzdělání: z těch, 
kteří v zemích OECD dokončili vysokou školu, má práci více jak 80 %, u osob 
s vyšším stupněm sekundárního vzdělání je to v průměru 70 %. Zaměstnanost 
osob, které tohoto stupně nedosáhly, je nižší než 60 %. V České republice jsou 
tyto rozdíly ještě výraznější: zaměstnání má 84 % osob s terciárním vzděláním, 
76 % osob s vyšším sekundárním vzděláním, zatímco u osob s nižším vzděláním 
dosahuje zaměstnanost jen 40 % (EaG 2014).

Neklesající zájem o terciární vzdělávání lze tedy považovat za pozitivní 
jev a je v zájmu společnosti vytvářet studentům takové podmínky, které by 
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jim dosažení tohoto náročného cíle usnadnily. Že nejde o snadnou cestu, 
dokazují opět statistické údaje: v zemích OECD zvládne vysokoškolské 
studium v průměru 70 % studentů, v České republice je to 75 % studentů. Je 
však třeba dodat, že ne vždy jsou k dispozici spolehlivá data či srovnatelná 
metodika jejich sběru a zpracování. 

Nedokončené vysokoškolské studium představuje ztrátu vynaložených 
prostředků jak na straně společnosti, tak na straně studenta, nehledě na další 
možné negativní dopady v oblasti psychické či sociální. Je proto v zájmu 
efektivního řízení procesů vzdělávání zabývat se příčinami nedokončení 
studia a hledat způsob jejich řešení či prevence. Z praktického hlediska to 
znamená posilovat studenta v jeho rozhodnutí dokončit studium a zvyšovat 
tak míru retence.

Retenci vysokoškolských studentů chápeme ve shodě se Švecem 
a Koláčkovou (2013, s. 65) jako „schopnost vysokých škol udržet studenta od okamžiku 
vstupu na instituci do okamžiku promocí“. Teoretická východiska ke zkoumání 
tohoto konstruktu byla zpracována v 70. letech minulého století především 
Vincentem Tintem, který ve svých prvních dílech hledal příčiny opuštění školy 
v individuálních charakteristikách studenta (Tinto, 1975). Klíčovým pojmem, 
se kterým Tinto pracuje, je integrace, která se vztahuje jak k akademickému 
prostředí ve smyslu formálních podmínek studia, tak k obecněji chápanému 
sociálnímu prostředí. V dalších pracích se pak Tinto (1986, 1993) zabýval 
syntézou vnitřních a vnějších faktorů retence s důrazem na dlouhodobý proces 
jejich vzájemného působení. Do forem a kvality integrace se tak promítají 
osobnostní charakteristiky jedince včetně vzorců chování ovlivněných 
prostředím, v němž vyrůstal, ale i podmínky, které nabízí akademické prostředí 
a širší sociální prostředí. Interakce těchto faktorů ovlivňuje míru identifikace 
jedince se školou i míru jeho odhodlání školu dokončit. 

Z tohoto pojetí vychází většina autorů zabývajících se problematikou 
retence či studijní neúspěšnosti. Jejich příspěvky se zaměřují na detailnější 
specifikaci faktorů retence, případně přesnější definování jejich obsahu, jiné 
studie přinášejí vlastní modely, v nichž však opět lze rozlišit základní Tintovo 
třídění na faktory vnější a vnitřní. 

Příkladem může být přístup Beana a Eatona (2000), podle nichž je retence 
studentů ovlivněna zázemím jedince (background variables), kam patří např. 
zkušenosti ze střední školy, rodinné zázemí včetně úrovně vzdělání rodičů 
či jejich příjmu, dále organizačními (byrokratickými) faktory, které souvisejí 
s pravidly a podmínkami prostředí školy včetně možností členství ve školních 
organizacích, s chováním personálu či poskytováním poradenských služeb. 
Retence je dále ovlivněna akademickými faktory, které zahrnují jak materiální 
vybavení školy, tak kvalitu poskytovaného vzdělání i sociální atmosféru školy, 

Aula 02-2014 A5.indd   26 18.5.15   8:34



aula   2 / 2014 / XXII 27

STUDIE

a sociálními faktory, k nimž patří přátelské vztahy se spolužáky, neformální 
vztahy se školou a míra identifikace se sociálními aspekty akademického 
prostředí. V úvahu je třeba brát i širší prostředí studenta, např. rodinné vztahy, 
finanční situaci, další příležitosti vzdělávání apod. Posledním faktorem jsou 
vnitřní podmínky studenta, kam Bean a Eaton zahrnují postoje, záměry, 
motivaci a další psychologické procesy.

V České republice se snahy o řešení této problematiky objevují ve studiích 
zabývajících se studijní neúspěšností (Menclová a kol., 2003, Matějů a kol., 
2004, Mouralová, Tomášková, 2007, Švec, Tichá, 2007), ale základní zpracování 
teoretických východisek problematiky retence jako komplexního jevu přináší 
až Švec, Koláčková (2013). 

Cílem těchto prací je hledat příčiny problému, identifikovat negativní 
faktory, které studentům brání dokončit vysokoškolské studium. Domníváme 
se však, že v praxi je vhodné doplnit tento teoretický rámec pozitivními 
aspekty a využívat i teoretické přístupy, které se zaměřují na rozvoj lidského 
potenciálu (viz Mudrák, Zábrodská, 2013).

Fakulta managementu VŠE v Praze se sídlem v Jindřichově Hradci se touto 
problematikou začala systematicky zabývat v roce 2010. Vycházíme volně 
z Tintova pojetí interakce vnějších a vnitřních faktorů a jejich formálních 
i neformálních dimenzí (Tinto, 1986, 1993). Předpokládáme, že i když je 
retence vysokoškolských studentů ovlivněna obecně známými faktory, každá 
škola má své specifické podmínky se specifickými vazbami, jejichž vzájemné 
ovlivnění může vést k různým důsledkům. Proto jsme se v první fázi zaměřili 
na zmapování nejzávažnějších příčin studijní neúspěšnosti, kterou chápeme 
jako specifickou složku obecnějšího konstruktu retence vysokoškolských 
studentů. Protože chceme, aby naše snahy nesly konkrétní výsledky, zaměřili 
jsme se primárně na ty příčiny odchodu studentů, které můžeme sami 
ovlivnit a studentům pomoci v jejich překonávání. Postupně sbíráme další 
data a rozšiřujeme hledání vazeb mezi významnými proměnnými. V této stati 
přinášíme výsledky první fáze sběru a analýzy dat, na niž chceme dále navázat. 

Cíle studie 

Hlavní cíl našich snah lze rozdělit do několika dílčích cílů. V první řadě se 
zaměřujeme na identifikaci problémových oblastí učebních osnov, tj. těch 
modulů, v nichž studenti nejčastěji selhávají a které tedy mohou vést buď 
k pocitům neúspěchu či nedostačivosti spojenými s rozhodnutím raději 
studium opustit, nebo jejichž neúspěšné zvládnutí je přímou příčinou 
vyloučení studenta ze studia.
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Druhý dílčí cíl se týká identifikace problémů zvládání studia tak, jak je 
vnímají sami studenti. Posledním dílčím cílem je identifikace dalších možných 
faktorů, které mohou studijní (ne)úspěšnost ovlivnit.

Metody

Pro přehlednost rozdělujeme jak metodickou část, tak prezentaci výsledků 
podle těchto třech dílčích cílů.

A) Identifikace problémových oblastí učebních osnov

Nejprve jsme se zabývali tím, jak studenti zvládají povinný základ 
v modulárním systému studia, který u nás začal fungovat od akademického roku 
2011/2012. Společný základ v bakalářském studiu tvoří mimo jazykové moduly 
15 modulů (Tab. 1) zastupujících okruh managementu (M) – 6 modulů, okruh 
ekonomický (E) – 6 modulů, okruh matematicko-statistický (S) – 2 moduly 
a dále modul Právo pro manažery.

Tabulka č. 1: Přehled povinných modulů

Okruh Modul Kód Kredity Semestr

M Management 61MAN0 6 1

M Management projektu 61MPR0 4 4

M Management operací 61MOP0 5 3

M Studijní a manažerské dovednosti 61SMD0 5 1

M Manažerské dovednosti 61MND0 5 2

M Informatika pro manažery 61INM0 4 2

E Sociologie 61SOC0 4 1

E Ekonomika 61EKA0 6 3

E Ekonomie pro manažery 61EKM0 6 1

E Finance pro manažery 61FIM0 5 2

E Účetnictví a základy daní 61UZD0 5 3

E Marketing 61MKT0 6 1

S Matematika pro manažery 61MAT0 5 2

S Analýza a prezentace dat 61APD0 5 3

Právo po manažery 61PRA0 5 1
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Ze studijního informačního systému byly získány k 31. 12. 2013 studijní 
výsledky z modulů povinného základu v podobě známek. Analýza studijních 
výsledků byla provedena pomocí popisné statistiky a výsledky jsou zpracovány 
ve formě tabulek četností. 

B) Identifikace problémů při zvládání studia

Pro účel hledání příčin zvládání studia na straně studentů jsme sestavili 
dotazník, který zjišťoval vnitřní a vnější příčiny problémů vnímané studenty 
a obsahoval položky, jejichž přehled je shrnut v Tab. 2. Dotazník má následující 
strukturu:
1. Příčiny problémů při zvládání studia na straně studenta (položky 1 – 10):

 › Faktory dispoziční (nedostatek schopností, nevhodná motivace, 
osobnostní charakteristiky): položky 1 – 7

 › Nevhodné vzorce chování (špatné studijní návyky, prokrastinace):  
položky 8 – 9

 › Nedostatečná vstupní poznatková báze: položka 10
2. Příčiny vnější (položky 11 – 20):

 › Faktory prostředí (obecné adaptační problémy, rodinné problémy, problémy 
začlenění do sociálního prostředí): položky 11 – 16 

 › Ekonomická situace studenta: položka 17
 › Nepřiměřené studijní nároky, nevyhovující způsob výuky: položky 19 – 20.

Při sestavování dotazníku jsme vycházeli z obecně uznávaných faktorů, které 
ovlivňují úspěšnost ve studiu či retenci studentů. Výběr jsme přizpůsobili 
poznatkům získaným z neformální diskuse se studenty prvního ročníku 
a jejich patrony z řad starších studentů, dále jsme přihlédli i k výše uvedené 
podmínce ovlivnitelnosti faktorů ze strany fakulty.

Studenti nejprve hodnotili jednotlivé položky podle toho, v jaké míře očekávali 
působení podmínek v nich obsažených, poté znovu posoudili tyto položky 
podle míry, v jaké se jejich očekávání naplnilo. Zde je nutné poznamenat, že 
obě formy zjišťování proběhly v jednom časovém okamžiku na konci 1. roku 
studia, tj. studenti obavy při nástupu ke studiu hodnotili (na rozdíl od naplnění 
obav) zpětně. Výsledky dotazníku jsou prezentovány formou grafů.

C) Identifikace dalších možných faktorů (ne)úspěšnosti při studiu

V této oblasti jsme se nejprve zaměřili na typ přijetí na fakultu, který může 
indikovat studijní schopnosti studenta (studenti jsou přijímáni i na základě 
prospěchu ze střední školy) a dále pak na psychické faktory, z nichž jsme 
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posuzovali osobnostní charakteristiky studenta a vybrané kognitivní 
předpoklady. 

Ke zjišťování individuálních rozdílů v osobnostních charakteristikách 
studentů byl použit pětifaktorový inventář NEOPS (Hřebíčková, Urbánek, 
2001), rozlišující pět základních rysů chápaných jako bazální tendence či 
psychické potenciály, které se projevují v charakteristických způsobech 
interakcí jedince s prostředím a adaptace na prostředí. Patří sem tyto rysy:
Neuroticismus – zjišťuje míru emocionální nestability a odlišuje jedince 
nevyrovnané a náchylné k psychickému vyčerpání od jedinců, stabilních, 
odolných;
Extraverze – odlišuje sociabilní, aktivní, na lidi orientované jedince 
od uzavřených, vážných osob orientovaných spíše na úkoly;

Tabulka č. 2: Popis položek v dotazníku

Pol. Popis položky Zkratka 

1 Náročnost zvládnutí studia Náročnost

2 Poutavost studia Poutavost

3 Nucená volba oboru studia Nucená volba

4 Nejistota ohledně volby oboru Nejistá volba

5 Studium velkého množství nezajímavých věcí Nezajímavost

6 Odolnost vůči stresu Stres

7 Vůle k zvládání nároků studia Vůle

8 Studijní návyky Studijní návyky

9 Odkládání věcí na poslední chvíli Odkládání věcí

10 Znalostní základ ze střední školy Znalostní základ

11 Zvykání na nové prostředí Adaptace

12 Vztahy mezi spolužáky Spolužáci

13 Kontakt s učiteli Učitelé

14 Nedostatečná podpora od rodiny Rodina

15 Současné problémy Současné problémy

16 Nevhodné podmínky pro učení Učební podmínky

17 Nedostatečné finanční prostředky Finance

18 Nevhodný způsob výuky Způsob výuky

19 Přehnané nároky učitelů Přehnané nároky

20 Jiné problémy Ostatní
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Otevřenost vůči zkušenosti – zjišťuje míru aktivity při vyhledávání nových 
zážitků a tolerance k neznámému a jeho objevování;
Přívětivost – hodnotí kvalitu interpersonální orientace na kontinuu 
dobrosrdečnost, laskavost – bezcitnost, nepřátelskost;
Svědomitost – odlišuje na sebe náročné, pracovité jedince od nespolehlivých, 
bezcílných a lhostejných.

Kognitivní předpoklady ke studiu byly zjišťovány Watson-Glaserovým 
testem kritického myšlení (1990). V tomto testu museli studenti řešit 80 úkolů 
(správně vyřešený úkol znamenal 1 bod, špatně vyřešený 0 bodů), přičemž test 
se skládal z pěti oblastí (po 16 úkolech):
Úsudek – hodnocení platnosti úsudků, vytvořených na základě série faktických 
údajů;
Rozpoznávání domněnek – identifikování nevyslovených domněnek nebo 
předpokladů ze série tvrzení;
Dedukce – určování, zda jisté závěry opravdu vyplývají z informací obsažených 
v daných výrocích a premisách;
Interpretace – zvážení faktů a rozhodování o oprávněnosti zevšeobecnění 
a závěrů, vyvozených na základě daných údajů;
Hodnocení argumentů – rozlišování mezi argumenty, které jsou vzhledem 
k danému problému silné a podstatné a argumenty slabými, nepodstatnými.

Pod studijní neúspěšností chápeme v této substudii neúspěšné ukončení 
studia. Studijní úspěšnost naopak měříme pomocí studijního průměru. Vliv 
typu přijetí na fakultu, resp. psychických faktorů na studijní (ne)úspěšnost 
byla posuzována pomocí metod statistické analýzy závislostí, jako je Pearsonův 
χ2 test nezávislosti, ANOVA test či regresní analýza.

Výzkumný vzorek

Vzorek A

Do studie byli zahrnuti všichni studenti FM VŠE, kteří zahájili1 bakalářské 
studium (v denní nebo kombinované formě) v akademickém roce 2011/2012 
nebo 2012/2013, tj. výzkumný vzorek pokrýval celé dva ročníky studentů, 
přičemž ročník 2011/2012 je i prvním ročníkem, který začal studovat 
v modulárním typu studia. Celkem se jednalo o 584 studentů (Tab. 3). 

1 řádně se zapsali a oficiálně nastoupili do 1. ročníku
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Tabulka č. 3: Studenti zahrnutí do studie

Akademický rok prez komb CELKEM

2011/2012 166 (59,5 %) 113 (40,5 %) 279

2012/2013 192 (63,0 %) 113 (37,0 %) 305

Obrázek č. 1: Vývoj relativního počtu studentů, kteří studium  
neúspěšně ukončili 
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Vzorek A byl použit k identifikaci problémových oblastí učebních osnov 
a k identifikaci dalších možných faktorů (ne)úspěšnosti, jako je způsob přijetí 
na fakultu.

Vzorek B

Tento vzorek respondentů tvořili prezenční studenti zapsaní do 1. ročníku 
v akademickém roce 2012/2013. Jednalo se tedy o podmnožinu vzorku 
A vytvořenou s ohledem na potřebu otestovat vhodnost různých metod sběru 
dat k diagnostice psychických faktorů. V každém roce byla proto použita 
jiná metoda zjišťování osobnostních rysů. Výše popsaný osobnostní inventář 
NEOPS aplikovaný u ročníku 2012/2013 se ukázal jako vhodnější. Dále 
respondenti vzorku B vyplňovali i test kritického myšlení a dotazník týkající 
se vnitřních a vnějších příčin neúspěšnosti.

Studium sice zahájilo 192 prezenčních studentů (viz Tab. 3), ale 7 z nich 
ukončilo studium hned v prvním semestru a 26 ve druhém semestru. Přestože se 
nejednalo o anonymní šetření, mohli jsme do vzorku B zahrnout 156 studentů 
ze 159 možných. Motivací k tak vysoké účasti byla nabídka seznámení s výsledky 
psychologických testů, které byly součástí výzkumu a zároveň posloužily 
k sebepoznání studentů. V prvních dvou letech výzkumu jsme zatím nebrali 
do úvahy genderové rozdíly, počítáme však s jejich analýzou od příštího roku.

Vzorek B tedy posloužil k identifikaci problémů při zvládání studia a pro analýzu 
psychických faktorů (ne)úspěšnosti.

Výsledky

Veškerá analýza dat včetně tvorby grafů byla provedena ve statistickém 
software R verze 3.0.2 (R Core Team, http://www.R-project.org).

Z 584 studentů jich 243 (41,6 %) již studium neúspěšně ukončilo2, 4 další 
řádně ukončili ročník a patrně odešli na jinou fakultu VŠE či jinou vysokou 
školu. Neúspěšnými studenty budeme tedy chápat jen 243 výše zmíněných 
studentů. Obr. 1 prezentuje podíl neúspěšných studentů vzhledem k počtu 
studentů dané formy studia, kteří zahájili studium v akademickém roce 
2011/2012, resp. 2012/2013. U obou forem studia je patrný zlom ve 2. semestru. 

Druhý semestr studia se tedy z pohledu studijní neúspěšnosti jeví jako 
kritický zejména u kombinované formy studia. Při zahájení modulární výuky 
v akademickém roce 2011/2012 dokonce ve 2. semestru zanechala studium 
téměř polovina studentů. Řada studentů má studijní problémy již v prvním 

2 Ukončení studia bylo zkoumáno k 31. 12. 2013. 
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semestru, avšak kreditní systém umožňuje přesun a kontrolu splnění studijních 
povinností do druhého semestru, kde se pak potíže projeví v plném rozsahu. 
Studenti, kteří se rozhodnou odejít na jinou fakultu či do praxe, většinou 
čekají na konec akademického roku. Procento neúspěšných se pak v dalších 
semestrech postupně snižuje.

Dodejme, že v době sběru dat studenti ročníku 2012/2013 měli za sebou tři 
semestry studia, z nichž poslední dosud nebyl zakončen zkouškami. Ročník 
2011/2012 byl o rok dále, tj. v pátém semestru bakalářského programu, rovněž 
bez uzavření evaluace. To nás vede k závěru, že na opuštění studia ve třetím, 
resp. pátém semestru měly zřejmě hlavní vliv špatné studijní výsledky za první 
rok, resp. dva roky studia. 

A) Identifikace problémových modulů 

Výsledky jednotlivých modulů jsou uvedeny jen u studentů, kteří si daný 
modul zapsali. Z doporučených povinných modulů pro první semestr 
bakalářského studia (Tab. 4) se z hlediska hodnocení „nevyhověl – 4“ jeví jako 
problémové moduly Právo pro manažery (přes 50 % neúspěšných studentů) 
a Management (přes 40 % hodnocených známkou „nevyhověl“). 

Tabulka č. 4: Studijní výsledky v modulech doporučených pro 1. semestr

modul 1 2 3 4

Management

CEL 16 (4,2 %) 49 (12,8 %) 152 (39,8 %) 165 (43,2 %)

komb 1 (1,0 %) 8 (7,7 %) 30 (28,8 %) 65 (62,5 %)

prez 15 (5,4 %) 41 (14,7 %) 122 (43,9 %) 100 (36,0 %)

Studijní 
a manažerské
dovednosti

CEL 35 (6,7 %) 318 (61,0 %) 54 (10,4 %) 114 (21,9 %)

komb 18 (9,7 %) 68 (36,6 %) 20 (10,8 %) 80 (43,0 %)

prez 17 (5,1 %) 250 (74,6 %) 34 (10,1 %) 34 (10,1 %)

Sociologie CEL 147 (28,2 %) 175 (33,5 %) 50 (9,6 %) 150 (28,7 %)

komb 11 (5,9 %) 51 (27,1 %) 27 (14,4 %) 99 (52,7 %)

prez 136 (40,7 %) 124 (37,1 %) 23 (6,9 %) 51 (15,3 %)

Ekonomie
pro manažery

CEL 11 (2,1 %) 106 (20,4 %) 228 (43,9 %) 174 (33,5 %)

komb 2 (1,1 %) 22 (12,0 %) 50 (27,2 %) 110 (59,8 %)

prez 9 (2,7 %) 84 (25,1 %) 178 (53,1 %) 64 (19,1 %)
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modul 1 2 3 4

Marketing CEL 39 (8,3 %) 138 (29,4 %) 188 (40,1 %) 104 (22,2 %)

komb 4 (2,7 %) 32 (21,8 %) 47 (32,0 %) 64 (43,5 %)

prez 35 (10,9 %) 106 (32,9 %) 141 (43,8 %) 40 (12,4 %)

Právo
pro manažery

CEL 5 (1,0 %) 31 (6,0 %) 212 (40,7 %) 273 (52,4 %)

komb 3 (1,6 %) 7 (3,7 %) 43 (23,0 %) 134 (71,7 %)

prez 2 (0,6 %) 24 (7,2 %) 169 (50,6 %) 139 (41,6 %)

Ve druhém semestru činí studentům největší potíž studium modulu Finance 
pro manažery (Tab. 5), který nezvládla čtvrtina zapsaných studentů.

Tabulka č. 5: Studijní výsledky v modulech doporučených pro 2. semestr

modul  1 2 3 4

Manažerské
dovednosti

CEL 45 (11,5 %) 222 (56,5 %) 90 (22,9 %) 36 (9,2 %)

komb 8 (8,0 %) 52 (52,0 %) 22 (22,0 %) 18 (18,0 %)

prez 37 (12,6 %) 170 (58,0 %) 68 (23,2 %) 18 (6,1 %)

Informatika 
pro manažery

CEL 34 (10,0 %) 121 (35,5 %) 178 (52,2 %) 8 (2,3 %)

komb 9 (12,5 %) 29 (40,3 %) 34 (47,2 %) 0 (0,0 %)

prez 25 (9,3 %) 92 (34,2 %) 144 (53,5 %) 8 (3,0 %)

Finance
pro manažery

CEL 26 (6,8 %) 117 (30,5 %) 144 (37,5 %) 97 (25,3 %)

komb 4 (4,3 %) 21 (22,6 %) 25 (26,9 %) 43 (46,2 %)

prez 22 (7,6 %) 96 (33,0 %) 119 (40,9 %) 54 (18,6 %)

Matematika
pro manažery

CEL 29 (14,6 %) 69 (34,7 %) 85 (42,7 %) 16 (8,0 %)

komb 2 (9,1 %) 10 (45,5 %) 6 (27,3 %) 4 (18,2 %)

prez 27 (15,3 %) 59 (33,3 %) 79 (44,6 %) 12 (6,8 %)

Z povinných modulů doporučených pro druhý ročník studentům dělá 
nejvíce problémů modul Management projektu (celková neúspěšnost 27,9 %) 
a nejméně modul Účetnictví a základy daní. Je však třeba zmínit, že v počtech 
neúspěšných nemusí být nutně jen studenti, kteří byli hodnoceni známkou 
„nevyhověl“. V závěrečných výsledcích přebíraných z informačního systému 
fakulty jsou automaticky zahrnuti i ti studenti, kteří z fakulty odešli v průběhu 
semestru a studium zapsaných modulů neukončili z různých důvodů. Je však 
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pravdou, že i mezi těmito důvody neúspěšnost a potíže ve studiu patří k těm 
častým.

B) Identifikace problémů při zvládání studia

Po úvodní fázi identifikace oblastí, jejichž zvládnutí činí studentům obtíže, 
jsme se zaměřili na hledání vybraných vnějších a vnitřních faktorů, které se 
na studijní neúspěšnosti mohou podílet. 

Výsledky dotazníku mapující možné příčiny nezvládnutí studia prezentují 
Obr. 2 a Obr. 3. Z dat vyplývá, že nejvíce (přes 70 %) se studenti obávali (zcela 
nebo alespoň zčásti), že učitelé budou mít přehnané nároky (položka 19). Tyto 
obavy se nakonec nepotvrdily v takové míře (pokles o 19 procentních bodů, viz 
Obr. 4). Druhou nejčastější obavou (téměř 70 % respondentů) je očekávání, že 
zvládnutí učiva bude příliš těžké (položka 1). Přes 60 % odpovídajících se ještě 
obávalo, že vedle věcí, které je opravdu zajímají, budu muset studovat velké 
množství toho, co je vůbec nebaví (položka 5) a dále toho, že budou plnění 
povinností nechávat na poslední chvíli (položka 9). Poslední dva zmiňované 
problémy pak byly ve skutečnosti ty nejčastější, potýkalo se s nimi nakonec 
přes 60 % odpovídajících studentů. 

Jako nejméně problémové faktory lze označit na základě odpovědí kontakt 
s učiteli a podporu od rodiny (položky 13 a 14). Naplnění obav bylo vyšší 
u respondentů jen u tří položek: odolnost vůči stresu (položka 6), vůle 
k zvládání nároků studia (položka 7) a současné problémy mimo studium 
(položka 15). Alarmující je, že špatné studijní návyky přiznává (alespoň 
částečně) kolem poloviny dotázaných studentů. Shrneme-li dané výsledky, 
vidíme, že při zpětném hodnocení nadpoloviční většina respondentů 
spatřuje hlavní problém své neúspěšnosti ve vnitřních příčinách (odkládání 
věcí na poslední chvíli, studium věcí, které je nebaví a obtížné zvládání nároků 
učiva), zatímco vnější příčiny jsou zastoupeny pouze jedinou položkou 
(přehnané nároky učitelů). 

Dotazník dále nabízel v rámci 20. položky uvést i jiné problémy. Tuto 
položku vyplnilo 22 (očekávání), resp. 9 (naplnění očekávání) studentů. Před 
zahájením studia mělo 5 studentů obavy z dlouhého cestování a 3 studenti 
řešili otázku bydlení. Dále pak vždy u dvou studentů se objevily obavy 
z následujících oblastí: zvládnutí českého jazyka; ztráta kamarádů/přátel; 
práce či jiné vzdělání; skladba rozvrhu. Zpětně studenti viděli za problémové 
následující: dojíždění (3x); systém zkoušek na VŠE (2x); český jazyk (1x); 
finance (1x); práce (1x); zdravotní problémy (1x).
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Obrázek č. 2: Vnitřní příčiny neúspěšnosti – Přehled odpovědí pro jednotlivé 
položky
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Obrázek č. 3: Vnější příčiny neúspěšnosti – Přehled odpovědí pro jednotlivé 
položky
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Obrázek č. 4: Obavy před studiem a skutečné naplnění obav
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Dotazník obsahoval navíc i možnost vyjádřit svá očekávání a jejich 
naplnění, která se týkala samotných modulů. Mezi obávanými moduly (Tab. 
6) byly nejčastěji uvedeny moduly Management a Právo pro manažery (více 
než polovina respondentů). Při zpětném hodnocení naplnění obav byl 
Management dokonce uveden ještě častěji. Tyto moduly vykázaly nejhorší 
výsledky i v analýze studijních výsledků pro první semestr (Tab. 4). 

Tabulka č. 6: Přehled předmětů, ze kterých studenti měli největší obavy

 Právo Management Matematika Cizí jazyk

před 97 (62,2 %) 82 (52,6 %) 33 (21,2 %) 9 (5,7 %)

po 76 (48,7 %) 94 (60,3 %)  7 (4,5 %) 0 (0,0 %)

Sociologie Ekonomie Účetnictví Informatika

před 5 (3,2 %)   5 (3,2 %) 2 (1,3 %) 1 (0,6 %)

po 4 (2,6 %) 12 (7,7 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %)

Tabulka č. 7: Přehled předmětů, ze kterých studenti obavy vůbec neměli

Dovednosti Marketing Ekonomie Sociologie

před 66 (42,3 %) 35 (22,4 %) 35 (22,4 %) 32 (20,5 %)

po 85 (54,5 %) 39 (25,0 %) 17 (10,9 %) 31 (19,9 %)

Cizí jazyk Matematika Právo Informatika

před 11 (7,1 %) 6 (3,8 %) 5 (3,2 %) 4 (2,6 %)

po   0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (1,3 %) 0 (0,0 %)

U modulů, kterých se studenti naopak neobávali, byly nejčastěji uvedeny 
Studijní a manažerské dovednosti, s odstupem pak Marketing, Sociologie 
a Ekonomie pro manažery (Tab. 7). Zajímavé je podhodnocení náročnosti 
Ekonomie pro manažery. Podle četnosti nejhoršího hodnocení známkou 
4 u modulů prvního semestru obsadil tento modul třetí místo za moduly 
Management a Právo pro manažery. Domníváme se, že určitou roli zde může 
hrát mírná převaha absolventů obchodních akademií mezi přijímanými 
studenty, pro něž ekonomie zřejmě představuje odbornou oblast, s níž se 
cítí obeznámeni a nevnímají ji tedy jako ohrožení. Nicméně větší důraz 
na teoretické pojetí tohoto oboru ve vysokoškolském studiu může pro ně být 
nepříjemným překvapením. 
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C) Identifikace dalších možných faktorů (ne)úspěšnosti ve studiu

Mezi faktory, které mohou negativně ovlivnit retenci vysokoškolských 
studentů, patří i problémy spojené s výběrem studentů. V prvních fázích 
analýz nás proto zajímalo, jaká je predikční validita výsledků přijímacího 
řízení ve vztahu k studijní (ne)úspěšnosti a zda hrají roli i některé osobnostní 
charakteristiky studentů. Jako ukazatel úspěšnosti byl vzat studijní průměr3. 
Za ukazatel neúspěšnosti považujeme fakt, že student studijní nároky nezvládl 
a studium neúspěšně ukončil. 

Způsob přijetí na fakultu

Přijímací řízení fakulty umožňuje tři způsoby, jakými se uchazeč může stát 
studentem. Je přijat buď na základě průměrné známky ze střední školy (kde 
je stanoven možný limit), nebo na základě výsledků ve SCIO testu, případně 
vykoná přijímací zkoušku, která je písemná a skládá se z testu z vybraného 
cizího jazyka a testu manažerských předpokladů.

Tabulka č. 8: Přijímací řízení

 Zkouška Průměr ze SŠ SCIO test Jiný způsob4

prez 164 (45,8 %) 80 (22,3 %) 96 (26,8 %) 18 (5,0 %)

komb 78 (34,5 %) 45 (19,9 %) 90 (39,8 %) 13 (5,8 %)

CELKEM 242 (41,4 %) 125 (21,4 %) 186 (31,8 %) 31 (5,3 %)

Vztah neúspěšnosti v bakalářském studiu k typu přijetí na fakultu (Tab. 9) 
lze na 5% hladině významnosti prokázat Pearsonovým χ2 testem nezávislosti 
v prezenční formě studia (p < 0,001) a naopak nelze prokázat v kombinované 
formě studia (p = 0,962). Z řádkových relativních četností pro prezenční 
formu je vidět, že daleko častěji (téměř 40 %) končí neúspěšně studenti, kteří 
absolvovali přijímací zkoušku. Jsou to tedy většinou studenti, kteří na střední 
škole nedosáhli takových výsledků, které by jim umožnily přijetí bez přijímací 
zkoušky.

3 Jedná se o vážený průměr známek, kde vahami jsou kredity jednotlivých modulů.

4 Např. přechod z jiné fakulty VŠE
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Tabulka č. 9: Neúspěšnost ve studiu vzhledem k typu přijímacího řízení zvlášť 
pro prezenční a kombinovanou formu studia

 
Prezenční studium Kombinované studium

Pokračuje Ukončil Pokračuje Ukončil
Zkouška 99 (61,9 %) 61 (38,1 %) 27 (34,6 %) 51 (65,4 %)
Průměr ze SŠ 71 (88,8 %) 9 (11,2 %) 16 (35,6 %) 29 (64,4 %)
SCIO test 79 (82,3 %) 17 (17,7 %) 33 (36,7 %) 57 (63,3 %)
CELKEM 249 (74,1 %) 87 (25,9 %) 76 (35,7 %) 137 (64,3 %)

Na základě ANOVA testu lze tvrdit, že studijní průměr v 1. roce studia 
má signifikantní vztah vůči typu přijetí na fakultu v obou formách studia 
(prezenční p < 0,001; kombinovaná p = 0,026). Tukeyovým mnohonásobným 
porovnáváním lze zjistit, že v případě prezenčního studia se studenti, 
kteří absolvovali přijímací zkoušku, ve studijním průměru signifikantně 
liší od ostatních. Z Tab. 10 je zřejmé, že tito studenti dosahovali horšího 
studijního průměru. U kombinovaných studentů lze na základě Tukeyovy 
metody identifikovat statisticky významný rozdíl v průměrném studijním 
výsledku mezi studenty, kteří dělali přijímací zkoušku a kteří prošli SCIO 
testy. Opět studenti absolvující přijímací zkoušku měli horší studijní průměr.

Tabulka č. 10: Studijní průměr v 1. ročníku vzhledem k typu přijetí zvlášť pro 
prezenční a kombinovanou formu studia

Prezenční studium Kombinované studium
Průměr Směr. odch. Počet Průměr  Směr. odch. Počet

Zkouška 2,812 0,432 123 3,058 0,457 39
Průměr ze SŠ 2,364 0,502   75 2,867 0,673 19
SCIO test 2,472 0,459   80 2,738 0,459 37

Naše zjištění nejsou plně v souladu s výsledky podobných studií zaměřených 
na sledování predikční validity přijímacích zkoušek (Jones-White et al, 2010). 
V České republice například Rubešová (2009) nebo Poláčková, Svatošová 
(2013) zjišťují u svých výzkumných vzorků, že výsledek přijímacích zkoušek 
predikuje následné studijní výsledky uchazeče. Domníváme se, že i v našem 
případě by se tyto závěry potvrdily. Problém je však v tom, že přijímací řízení 
na FM VŠE má tři různé formy a ti nejlepší studenti, jejichž výsledky by 
s vysokou pravděpodobností korelaci se studijním prospěchem posílily, se 
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přijímací zkoušky neúčastní. Krom toho, jak naznačují další výsledky našich 
analýz, je třeba při posuzování studijní úspěšnosti vzít v úvahu i osobnostní 
charakteristiky uchazečů a jejich motivaci. Tímto směrem chceme zaměřit 
i naše šetření v budoucnosti.

Psychické faktory

Vztah jednotlivých psychických proměnných ke studijnímu průměru 
s adjustací vůči ostatním proměnným byl analyzován pomocí vícenásobné 
lineární regrese:

kde Y je studijní průměr a x1, x2, …, x6 značí šest psychických faktorů. Odhady 
regresních parametrů β1, β2, …, β6 včetně testů jejich statistické významnosti 
lze nalézt v Tab. 11. Po odfiltrování vlivu ostatních proměnných je na 5 % 
hladině významnosti prokázána závislost studijního průměru na extroverzi 
a svědomitosti, na 10 % hladině významnosti pak ještě na kritickém myšlení. 
Přičemž svědomitost a kritické myšlení má pozitivní účinek na studijní 
průměr, tj. čím je student svědomitější, resp. čím kritičtěji přemýšlí, tím má 
studijní průměr nižší, tedy lepší. Extrovertní student spíše dosahuje horšího 
studijního průměru, a naopak introvert má lepší studijní průměr. 

Tabulka č. 11: Vliv psychických faktorů na studijní průměr

Psychický faktor Bodový odhad
změny

Intervalový odhad
změny

p-hodnota

Neuroticismus -0,001 (-0,011; 0,009) 0,900

Extraverze 0,014 (0,003; 0,025) 0,012 **

Otevřenost -0,001 (-0,011; 0,010) 0,923

Příjemnost -0,008 (-0,019; 0,003) 0,168

Svědomitost -0,034 (-0,044; -0,024) < 0,001 ***

Kritické myšlení -0,007 (-0,016; 0,001) 0,094 *

Analogicky byl zkoumán možný vliv šesti psychických faktorů na neúspěšné 
ukončení studia pomocí vícenásobné logistické regrese: 

Aula 02-2014 A5.indd   43 18.5.15   8:34



44  aula   2 / 2014 / XXII

STUDIE

kde πx označuje pravděpodobnost neúspěšného ukončení studia a ωx vyjadřuje 
šanci na neúspěch ve studiu (podíl pravděpodobností neúspěchu a úspěchu). 
Tab. 12 prezentuje výsledky analýzy v podobě adjustovaných odhadů šancí 
a odpovídajících p-hodnot.

Tabulka č. 12: Vliv psychických faktorů na neúspěšné ukončení studia

Psychický faktor Bodový odhad
poměru šancí

Intervalový odhad
poměru šancí

p-hodnota

Neuroticismus 0,998 (0,924; 1,075) 0,954

Extraverze 1,064 (0,975; 1,173) 0,183

Otevřenost 1,040 (0,947; 1,144) 0,409

Příjemnost 0,968 (0,878; 1,067) 0,514

Svědomitost 0,875 (0,800; 0,947) 0,002 **

Kritické myšlení 1,017 (0,949; 1,095) 0,641

Ze získaných výsledků je zřejmé, že ze sledovaných faktorů má na úspěšné 
studium vliv pouze svědomitost studenta. Čím je student svědomitější, tím 
menší je pravděpodobnost neúspěchu. 

Stejným způsobem bylo zkoumáno neúspěšné absolvování (známka 4) 
problémových a obávaných modulů Management a Právo pro manažery 
(Tab. 13 a Tab. 14). Míra úspěchu či neúspěchu při absolvování dotyčných 
modulů je opět prokazatelně ovlivněna svědomitostí studenta.

Tabulka č. 13: Vliv psychických faktorů na neúspěšné absolvování povinného 
modulu Management

Psychický faktor Bodový odhad
poměru šancí

Intervalový odhad
poměru šancí

p-hodnota

Neuroticismus 0,995 (0,941; 1,053) 0,866

Extraverze 1,039 (0,979; 1,103) 0,207

Otevřenost 0,998 (0,940; 1,059) 0,944

Příjemnost 0,956 (0,901; 1,013) 0,134

Svědomitost 0,886 (0,829; 0,941) < 0,001 ***

Kritické myšlení 0,968 (0,921; 1,016) 0,189
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Tabulka č. 14: Vliv psychických faktorů na neúspěšné absolvování povinného 
modulu Právo pro manažery

Psychický faktor Bodový odhad
poměru šancí

Intervalový odhad
poměru šancí

p-hodnota

Neuroticismus 0,991 (0,945; 1,039) 0,699

Extraverze 1,008 (0,957; 1,062) 0,770

Otevřenost 1,025 (0,973; 1,082) 0,358

Příjemnost 1,001 (0,947; 1,058) 0,980

Svědomitost 0,917 (0,870; 0,964) 0,001 **

Kritické myšlení 0,982 (0,941; 1,025) 0,408

Závěr

Na základě předložených výsledků lze s nadsázkou říci, že prototypem 
úspěšného studenta je svědomitý introvert s kritickým myšlením. Naopak 
nesvědomitost spojená s odkládáním věcí na poslední chvíli může vést až 
k neúspěšnému ukončení studia na FM VŠE. Tyto výsledky jsou v souladu se 
závěry četných odborných studií, podle nichž studijní úspěšnost koreluje 
se svědomitostí (Digman, Tametoto-Chok, 1981, Digman, 1989, McCrae, 
1987). Vztah mezi otevřeností vůči novým podnětům a studijní úspěšností 
uváděný v dalších studiích (Costa, McCrae, 1987, McCrae, Costa, Piedmont, 
1993) v našem šetření prokázán nebyl. Může to být ovlivněno skutečností, 
že průměrný výsledek studentů FM v tomto faktoru je 23,8, což podle 
dostupných populačních norem odpovídá 31. percentilu. Celková úroveň 
tohoto faktoru se tedy pohybuje při dolní hranici pásma průměru, zatímco 
průměrný výsledek u faktoru svědomitost odpovídá 57. percentilu. Na vztah 
svědomitosti a úspěšnosti ve studiu poukazují i výsledky dotazníku o zvládání 
studia, v němž sami studenti spatřují příčinu studijních problémů ve špatných 
studijních návycích a prokrastinaci.

Dle současných poznatků psychologie se předpokládá vrozený základ 
psychického potenciálu a tedy relativní stabilita uváděných osobnostních 
rysů. Analýzy vývojových změn poukazují na trend k poklesu otevřenosti 
a růstu svědomitosti v závislosti na věku (McCrae et al, 2000). Přihlédneme-
li ke vztahu těchto faktorů k studijní úspěšnosti a výsledkům našeho šetření, 
můžeme vyslovit domněnku, že svědomitý jedinec má větší předpoklad být 
studijně úspěšný v průběhu celé své školní kariéry a že tedy výsledky nižšího 
stupně vzdělávání mohou mít větší predikční validitu pro úspěšnost na vyšším 

Aula 02-2014 A5.indd   45 18.5.15   8:34



46  aula   2 / 2014 / XXII

STUDIE

stupni. Je otázkou, zda lepší obraz o studijním chování jedince podává průměr 
známek za dobu studia, či zda tuto roli jednou budou moci plnit výsledky 
státní maturity.

Dále jsme zjistili, že horších studijních výsledků dosahují studenti, kteří 
absolvovali přijímací zkoušku, tj. přijímací zkouška jim nebyla prominuta 
na základě studijních výsledků ze střední školy, ani na základě výsledku 
ve SCIO testu. Jak bylo zmíněno výše, z podmínek přijímacího řízení vyplývá, 
že do této skupiny zřejmě patří slabší studenti, kteří ze zatím blíže neurčených 
důvodů nepatřili k nejlepším ani na střední škole. Kromě míry kognitivních 
předpokladů tu mohou hrát roli osobnostní charakteristiky včetně výše 
zmíněné úrovně svědomitosti, ale i další, námi dosud nezjišťované faktory 
negativně ovlivňující míru integrace se školským prostředím ať již na úrovni 
střední či vysoké školy.

Mezi problémové a obávané moduly na FM VŠE patří Management a Právo 
pro manažery. I zde platí, že úspěch či neúspěch v těchto modulech je 
především spojen se svědomitostí studenta. Je obecně známo, že studenti, 
kteří v těchto modulech pravidelně navštěvují přednášky, využívají možnost 
konzultací a snaží se v prvních možných termínech plnit průběžné povinnosti, 
nemají s absolvováním těchto modulů vážnější problémy. 

Nicméně i zde jsme si vědomi toho, že příčina neúspěšnosti nemusí být jen 
v dispozicích a vzorcích chování studentů. Proto se zaměřujeme i na identifikaci 
vnějších faktorů. Informace o neúspěšnosti v jednotlivých modulech si 
vedoucí příslušných kateder doplňují o informace získané zpětnou vazbou 
studentů a s vyučujícími pak hovoří o možných příčinách problémů a jejich 
řešení. Diskuse se často zaměřuje na adekvátnost metod evaluace, dostupnost 
učebních textů či vhodnou časovou dotaci výuky. V potaz se berou i problémy 
studentů ve zvládání studia analyzované v této studii.

Nejčastěji zmiňovaný problém, kterým je prokrastinace, řešíme rozložením 
plnění studijních povinností pokud možno rovnoměrně do celého semestru. 
Ke každému modulu je studentům k dispozici tzv. průvodce studiem, v němž 
mají učební látku rozloženu do jednotlivých lekcí, u nichž jsou kromě 
tematického zaměření uvedeny očekávané studijní výstupy, klíčová slova, 
odkazy na studijní materiály a povinnosti včetně bodového hodnocení. 
Student tak již na začátku semestru ví, co musí splnit, v jakém termínu 
a s jakým požadovaným minimem bodů. Tímto přístupem se zároveň snažíme 
vést studenty k větší osobní odpovědnosti za výsledky studia.

V úvahu bereme i stížnosti studentů na nezajímavost látky. Uvědomujeme 
si, že zejména studenti prezenční formy studia přicházející přímo ze středních 
škol mají často velmi malou či zkreslenou představu o oboru, který se rozhodli 
studovat, a nedokáží zhodnotit přínos některých výukových témat. Proto jsme 
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se při přechodu na modulární strukturu studijních programů snažili zapojit 
do výuky vyšší míru interdisciplinárního přístupu, abychom studentům 
pomohli při vytváření základních vztahových rámců, v nichž mohou 
probíranou látku snáze propojit do smysluplných celků. Dalším pomocným 
krokem v tomto směru je rozvíjení spolupráce s praxí, ať již ve formě zapojení 
odborníků z praxe do výuky nebo přímo účastí studentů na exkurzích, stážích 
či jiných formách odborné praxe.

Na základě poznatků získaných výše uvedenými metodami se snažíme 
pomáhat především studentům prvního ročníku. Kromě již zmíněných 
katedrálních diskusí nad problematickými moduly jsme zavedli systém 
patronů, tedy studentů vyšších ročníků, kteří se dobrovolně starají o malé 
skupinky studentů prvního ročníku a pomáhají jim s adaptací na studium. 
Zároveň spolupracují se studijním oddělením a učiteli, upozorňují 
na problémové oblasti a tlumočí potřeby studentů. Na tomto základě jsou 
pak zvažovány možnosti nápravných opatření například v podobě rozšíření 
konzultačních hodin či otevření doplňkových kurzů ke konkrétním tématům 
či modulům.

Retence studentů na FM VŠE je výrazně ovlivňována právě studijní 
úspěšností. Pokud studenti odcházejí na jiné fakulty, je to ve většině 
případů proto, že původně neuspěli v přijetí a FM VŠE volili jako náhradní 
možnost. Proto se naše snahy zaměřovaly především na problematiku 
studijní neúspěšnosti. V této oblasti chceme pokračovat v rozšiřování spektra 
sledovaných proměnných a v zkoumání dalších vazeb mezi nimi a postupně se 
věnovat i dalším faktorům ovlivňujících retenci studentů. Proto velmi vítáme, 
že se i v České republice rozvíjí zájem o tuto problematiku a vytváří se vhodný 
konceptuální rámec, který přispěje k jejímu systémovému řešení.
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Research of the organizational climate at faculties
Abstract: The objective of this article is to present the development of a tool 
for research of organizational climate perception at faculties of teaching or 
faculties training teachers by academic staffs. The article presents theoretical and 
empirical resources leading to the creation of the pilot questionnaire version, 
further current and preferred versions of the questionnaire, and finally its “2-in-1” 
version. A semi-structured interview sheet was designed for faculty management. 
The questionnaire was tested at four faculties, including the pilot research. The 
outcome is a research tool that can be tested and applied at other faculties.

Úvod

V roce 2011 byla na stránkách tohoto časopisu představena teoretická 
východiska výzkumu percepce organizačního klimatu pedagogických fakult 
akademickými pracovníky (Grecmanová, Dopita, 2011a). Hlavním cílem 
projektu bylo vytvořit a ověřit výzkumný nástroj pro zjišťování organizačního 
klimatu pedagogických fakult v České republice a popsat organizační klimatu 
na tomto typu fakult. Smyslem předkládaného článku je prezentovat vývoj 
výzkumného nástroje a samotný nástroj pro výzkum percepce organizačního 
klimatu fakult připravujících učitele akademickými pracovníky

Teoretické pozadí výzkumu

Publikace a výzkumy klimatu organizace se v odborné literatuře objevují již 
přibližně osmdesát let. V současnosti existují přinejmenším čtyři koncepční 
přístupy k pojetí organizačního klimatu, jak uvádějí E. Thomas Moran 
a J. Fredericks Volkwein (1992, s. 22–35). Prvním z nich je strukturální přístup, 
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kdy je klima vnímáno jako projev organizačních struktur. Členové organizace 
jsou společně vystaveni strukturním charakteristikám, jež se odrážejí 
v podobném vnímání organizace. Vjemy představují vlastní organizační klima. 
Z tohoto pohledu je klima považováno za objektivní projev. Druhá percepční 
perspektiva vymezuje organizační klima jako psychologicky zpracovaný 
popis organizačních podmínek, na něž jednotlivci reagují způsobem, který 
má pro ně význam. Klima vyplývá spíše z individuálních než organizačních 
struktur. Příklady předložili Lawrence R. James a kol. (James, James a Ashe, 
1990; James a kol., 1978) a Ellen F. Jackofsky a John W. Slocum, Jr. (1988). 
Vycházejí z kognitivní psychologie a zastupují kognitivní přístup. Třetí pojetí 
je založeno na interakcionismu. Interakce jednotlivců v reakci na stejné 
situace vytvářejí shodu jako základ organizačního klimatu (Ashforth, 1985). 
Moran a Volkwein (1992) identifikovali dva intelektuální postupy v rámci 
výzkumného přístupu, a to fenomenologii vycházející z prací Edmunda 
Husserla a symbolický interakcionismus George Herberta Meada. Poslední, 
čtvrtý pohled je kulturní. Organizační klima je: „... vytvořeno skupinou interakcí 
jednotlivců, kteří sdílejí společné, abstraktní referenční rámce, tj. kulturu organizace, 
která přichází s termínem eventuální situace, tj. požadavky stanovené organizačními 
podmínkami. Tento přístup k organizačnímu klimatu přesouvá pozornost od jednotlivých 
vjemů jako zdrojů vymezení klimatu a zdůrazňuje interakci členů organizace (pohled, 
který sdílí s interaktivním přístupem)“ (Moran a Volkwein 1992, s. 35).

Východiskem pro vývoj výzkumného nástroje bylo pojetí organizačního 
klimatu fakulty jako psychosociálního fenoménu, který pociťují akademičtí 
pracovníci, když vnímají, prožívají a hodnotí prostředí fakulty. I když se 
na organizačním klimatu podílí mnoho činitelů, jsou pro organizační klima 
zvláště důležité podle Andrease Knappa (1985) a Richarda Bessotha (1989; 
2003) sociální vztahy, které se zde vyskytují, a převládající kultura. Blízká je 
i interpretace Stanislava Hvozdíka (1998, s. 249), který chápe psychosociální 
klima jako psychologickou a organizační charakteristiku konkrétní society. 
Organizační klima se vytváří dlouhodobě a zaměstnanci jej mohou vnímat, 
prožívat a posuzovat až po delší době, po kterou působí v organizaci. Vnímání 
a hodnocení prostředí se u jednotlivců liší a není přesnou reprodukcí reality. 
S ohledem na rozdílné pracovní zkušenosti, hodnotový systém, očekávání, 
percepční schopnosti atd. akademických pracovníků dochází u nich 
k hodnocení jevů, se kterými se v prostředí fakulty setkávají. To znamená, že 
i když některý zaměstnanec posuzuje určitou situaci jako přijatelnou, jiný ji 
může vnímat jako zatěžující. Jednotlivé výpovědi respondentů se pak odrážejí 
ve statistickém zpracování dat. 

Organizační klima fakulty je závislé na jejím prostředí, na institucionální 
struktuře školy. K nim volí jednotliví akademičtí pracovníci i jejich skupiny 
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různé přístupy vytvářejíce specifickou subinstitucionální strukturu.  
E. Thomas Moran a J. Fredericks Volkwein (1988) identifikovali při výzkumu 
klimatu vysokých škol v této souvislosti několik zákonitostí. Zjistili, že (1) 
na organizační úrovni má organizační klima význam v tom, že rozlišuje vysoké 
školy jednu od druhé, a dílčí jednotky, zvláště odborné katedry, vykazují 
největší podíl rozptylu; (2) vedení má významně a konzistentně pozitivnější 
vnímání organizačního klimatu než zaměstnanci fakulty; (3) u fakulty vysoké 
školy s relativně pozitivním klimatem se objevuje větší porozumění cílům 
a normě výkonu. 

Z výše uvedených předpokladů byla pozornost při tvorbě výzkumného 
nástroje upřena především na percepci sociálních vztahů mezi akademickými 
pracovníky a dále pak vztahů mezi akademickými pracovníky a vedením 
(pracoviště a fakulty) v prostředí fakulty. K organizačnímu klimatu jsme 
přistupovali jako k relativně ustálené kvalitě, jež je neodmyslitelnou 
součástí pracovních procesů. Jedná se tedy o průnik především kognitivního 
a interakcionistického přístupu ke studiu organizačního klimatu. 

Metodologické pozadí výzkumu

Přinejmenším z uvedených důvodů jsou v zahraničí výzkumy organizačního 
klimatu vysokých škol a fakult celkem časté již řadu desetiletí a v současnosti 
opět nabývají na významu (např. Lysons, 1990; Ekvall, Ryhammar, 1998; 
Fernandez, Mateo, 2001; Paul, 2003; Piercy a kol., 2005; Idogho, 2006; de Zilwa, 
2007; Louis a kol., 2007; Gül, 2008; Geissler, Jahn, Haefner, 2010; Arabaci, 
2011; McMurray, Scott, 2013), ale v českém prostředí se objevují minimálně 
(Mareš, Rybářová, 2003). Podrobnější analýzu výzkumných nástrojů lze nalézt 
v publikaci Heleny Grecmanové a kol. (2013, s. 63–76). Inspirovali jsme se 
v nich uvedenými dimenzemi a vytvořili jsme katalogy činitelů, faktorů, 
indikátorů, které byly dříve zkoumány u organizačního klimatu vysokých škol. 
Identifikovali jsme 46 sledovaných dimenzí organizačního klimatu ve více 
než 10 zahraničních výzkumných nástrojích (podrobněji Grecmanová a kol., 
2011; Grecmanová, Dopita, 2011b; Grecmanová a kol. 2013). Dimenze se často 
významově překrývaly a obdobně to bylo i s indikátory. Přesto jejich počet 
byl příliš vysoký. Pro další analýzu jsme zvolili nástroje, které jsou v souladu 
s výše představeným pojetím organizačního klimatu, jsou novějšího data a tak 
reflektují současný stav vysokého školství ve světě. Poučili jsme se především 
nástroji Waynea K. Hoye, Page A. Smithe a Scotta R. Sweetlanda (2002–2003) 
a Philipy O. Idogho (2006). S ohledem na podstatu organizačního klimatu 
a kategorie zaměstnanců na fakultách jsme se soustředili (1) na chování 
akademických pracovníků, kde jsme se zajímali o vztahy mezi kolegy, pracovní 
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morálku, osobní rozvoj, image fakulty a pracovní aktivitu, (2) na chování 
vedení a organizace pracovišť a (3) na vedení fakulty s koncentrací na faktory 
hodnocení, participaci, podporu, organizaci a vedení lidí, koncepci, image. 

Konstruovali jsme první verzi dotazníku, který měl 70 položek. Tato 
pracovní verze dotazníku prošla pilotáží a předvýzkumem. Výsledky 
z předvýzkumu byly statisticky analyzovány za použití statistických procedur 
jako je Cronbachův koeficient alfa, korelace položek a faktorová analýza. Pro 
extrakci faktorů byla použita metoda maximální věrohodnosti, rotace varimax, 
kontrolována byla i nekolmá rotace oblimin. Došlo také ke korelaci položek 
dotazníku s možnými dílčími indexy a korelačními koeficienty mezi těmito 
indexy. Položky, které méně korelovaly s příslušným indexem, nezařaditelné 
položky a některé sebehodnotící položky byly vyloučeny. I když analýzy 
ukázaly na šest možných dimenzí klimatu, na jednu z nich jsme rezignovali, 
protože položky vykazovaly minimální diferenciační schopnost. Dotazník byl 
zkrácen na 34 položek s přijatelnou hodnotou Cronbachova alfa 0,92, které se 
stále týkaly chování akademických pracovníků, mezilidských vztahů, vztahů 
k práci, chování vedení pracovišť, chování vedení fakulty. Pomocí konfirmační 
faktorové analýzy vzniklo pět zřetelně obsahově odlišených dimenzí. 
Dimenze jsme pojmenovali podle obsahového zaměření jejich položek: D1 
– hodnocení vedení fakulty, D2 – podpora vedení pracoviště, D3 – zátěž 
prostředí ovlivňující vlastní výkonnost, D4 – pozitivní nahlížení na kolegy, D5 
– hodnocení vlastní výkonnosti. Z jejich analýzy vyplývají faktory a indikátory 
odpovídající struktuře organizačního klimatu sledovaných fakult.

První dimenze (D1) zaměřená na hodnocení vedení fakulty se týká podpory 
kvalifikačního růstu a iniciativy, dodržování termínů, komunikace mezi 
vedením fakulty a pracovišti, organizace pracovních aktivit, způsobu řízení 
a rozhodování, vztahu vedení fakulty k pracovním povinnostem atd. V této 
oblasti akademičtí pracovníci posuzují významné manažerské schopnosti 
a dovednosti členů vedení fakulty a vyjadřují se tak k tomu, co považují 
za důležité z hlediska vytváření podmínek ze strany vedení pro každodenní 
činnost akademických pracovníků. Hodnotí rovněž styl vedení fakulty a to, 
zda jednání členů vedení fakulty může být pro ostatní akademické pracovníky 
příkladem. 

Druhá dimenze (D2) nazvaná podpora vedení pracoviště se zaměřuje 
na nižší rovinu řízení, na způsoby vedení kateder a ústavů. Otázky jsou 
zacíleny, například na přehled vedení pracoviště o zátěži akademických 
pracovníků vědecko-výzkumnou činností a výukou, zohledňování jejich 
individuálních možností při plnění povinností, poskytování zpětné 
vazby akademickým pracovníkům o kvalitě odvedené práce, ohodnocení 
práce a způsob zdůvodnění kritiky u akademických pracovníků. Vedení 
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kateder a ústavů je často zprostředkovatelem jak úkolů, tak i vztahů mezi 
akademickými pracovníky a vedením fakulty. Akademickým pracovníkům 
by mělo umožňovat zažít pocit, že jejich práce je potřebná. Proto je také 
sledováno prožívání těchto aspektů akademickými pracovníky.

Třetí dimenze (D3) postihuje zátěž prostředí ovlivňující vlastní výkonnost. 
Zachycuje vztah k vlastní práci, možnost uplatnění individuálních schopností, 
náplň a smysluplnost pracovních aktivit, způsob jejich vykonávání, možnost 
uspokojení základních lidských potřeb a další. Dotýká se reflexe plnění 
pracovních povinností, jejich obsahu a významu ve vztahu k časovému 
prostoru, který mají akademičtí pracovníci k dispozici na jejich splnění, 
a s ohledem na uplatnění silných stránek jednotlivých zaměstnanců. Opět se 
řeší i otázka závažnosti úkolů, které přicházejí z vedení fakulty.

Čtvrtá dimenze (D4) se orientuje na nahlížení na kolegy. Upozorňuje 
například na vzájemné pracovní vztahy, ochotu kolegů pomáhat při 
řešení problémů druhých, na pracovní komunikaci, výskyt konfliktů mezi 
akademickými pracovníky, plnění pracovních povinností akademickými 
pracovníky, uznání kolegů jako odborníků. Akademičtí pracovníci zde 
mají možnost se vyjádřit, jak se cítí spokojeni v kontaktech se svými 
nejbližšími spolupracovníky a jak je vnímají z lidského i profesního hlediska. 
Předpokládáme, že stejně tak, jako žáci ve škole, tak i akademičtí pracovníci 
chtějí v prostředí fakulty prožívat příznivé vztahy se svými kolegy. K podávání 
optimálních pracovních výkonů je nejen podle naší zkušenosti důležitá důvěra 
mezi spolupracovníky. V případě, že tato chybí, ztrácí se hodně pracovního 
času na vytváření bezpečného prostředí.

Pátá dimenze (D5) sleduje hodnocení vlastní výkonnosti, je sebereflexí 
uspokojení z vědecko-výzkumné činnosti a z odborných diskusí, z výsledků 
práce jako motivace k dalším výkonům, zájmu o prohlubování odborné 
kvalifikace atd. Akademičtí pracovníci se zamýšlejí nad možnostmi 
sebenaplnění, rozvoje a sebeuplatnění. Všechny tyto aspekty (vědecko-
výzkumná činnost, kvalifikační růst, výkony) jsou požadavky na akademického 
pracovníka, který by se měl ztotožnit s jejich průběžným a plynulým 
naplňováním. Pokud to tak není, akademické prostředí vyvíjí tlak k nápravě. 

Uvedené dimenze byly posuzovány akademickými pracovníky nejprve 
ve dvou typech dotazníků, a to v aktuální a preferované verzi. V aktuální verzi 
dotazníku byly položky formulovány v oznamovacím způsobu, v přítomném 
čase (Na pracovišti jsou mezi kolegy dobré pracovní vztahy). Respondenti hodnotili, 
jak prožívají skutečnost. V preferované verzi dotazníku byly tytéž položky 
převedeny do kondicionálu a do budoucnosti (Přál bych si, aby na pracovišti 
byly mezi kolegy lepší pracovní vztahy). Tentokrát měli akademičtí pracovníci 
vyjádřit svá očekávání a přání, v jakém prostředí by chtěli pracovat. U obou 
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dotazníků používali respondenti čtyřstupňovou škálu (rozhodně souhlasím, 
spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím). Aktuální a preferovanou 
verzi dotazníku jsme připravili proto, abychom mohli srovnat aktuální situaci 
s ideální představou, což bylo uplatněno i v obdobných výzkumech (např. 
Tziner, Falbe, 1990; Fisher, Fraser, 1991). Klasikové výzkumu organizačního 
klimatu Peter Conrad a Jörg Sydow (1984) hovoří o spokojenosti zaměstnanců 
v souvislosti s rozsahem shody mezi realitou (aktuální verze) a přáním 
(preferovanou verzí). V akademickém prostředí to znamená sledovat rozdíl 
mezi tím, jaké je prožívání akademických pracovníků na fakultě v oblasti 
sociální a kulturní, a jaké by je chtěli mít. Velký rozdíl signalizuje napětí 
a méně příznivé organizační klima. 

Při koncipování a použití aktuální a preferované verze dotazníků bylo třeba 
nejdříve reformulovat znění položek z oznamovacího způsobu do kondicionálu, 
z přítomnosti do budoucnosti. I přes velké úsilí, aby nedošlo k obsahovému 
odklonu některých položek převodem z aktuální verze do preferované, byl 
v některých případech významový posun zaznamenán. Tato skutečnost omezovala 
jejich srovnání. Podoba kondicionálu také někdy snižovala srozumitelnost 
položek, zvláště ve spojení s posuzovací škálou. Respondenti mohli obsah 
položek jinak interpretovat, než zamýšleli autoři. Jan Lašek (2001) doporučuje 
aktuální a preferovanou verzi dotazníku zadávat postupně, s časovým odstupem 
přibližně dvou týdnů. Nízkou návratnost však zaznamenala vždy verze, která 
byla zadávána respondentům jako druhá v pořadí. 

Proto byl dalším krokem návrh dotazníku „dva v jednom“. Inspirovali jsme 
se zkušenostmi Charlese F. Ketteringa (srov. Howard, Howell, Brainard, 1987, 
s. 55–71) a Vanesy Scherman (2002). Obsahové zaměření třetí verze dotazníku 
z hlediska dimenzí je stejné jako v předchozích případech. Zachována byla 
i tatáž formulace položek z aktuální verze. Změna nastala v jejich posuzování. 
Byly hodnoceny současně na dvou škálách, aktuální (rozhodně souhlasím, 
spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím) a preferované 
(není nutná změna, je třeba mírná změna, je třeba velká změna, je nutná úplná 
změna). U dotazníku „dva v jednom“ respondenti dostávají k posouzení jen 
jeden nástroj a vyhodnocují každou položku dvakrát. Šetření se díky tomu 
nemusí opakovat. Význam položek se nemění při sledování skutečnosti 
a očekávání. Nemusí se řešit návratnost dvou verzí dotazníků. Schází zde 
ale časový odstup mezi distribucí aktuální a preferované verze dotazníku. 
Proměnu zaznamenává hodnotící škála, která při představě o budoucnosti 
nehodnotí však stav, ale případnou změnu.

Pro vedení fakult (děkany, proděkany, předsedu akademického senátu, 
tajemníka) byl vytvořen arch polostrukturovaného rozhovoru týkající se 
organizace a řízení fakulty. Tvorba archu polostrukturovaného rozhovoru 
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měla tři etapy, ve kterých byl upravován počet, obsahové zaměření a znění 
otázek (srozumitelnost a jednoznačnost), logika jejich řazení. Vyšli jsme 
z výše uvedených dotazníků a usilovali jsme o to, aby i součástí rozhovoru bylo 
pět dimenzí stejně jako u dotazníku. Členové vedení fakulty se vyjadřovali 
k aktuální i preferované situaci v prostředí fakulty v rozsahu 23 otázek. Nejvíce 
otázek se týkalo chování akademických pracovníků (Funguje mezi akademickými 
pracovníky kateder (ústavů) efektivní komunikace při řešení úkolů?), potom vedení 
fakulty (Jak podporuje vedení fakulty pracovní iniciativu akademických pracovníků?), 
nejméně otázek bylo zaměřeno na vedení pracovišť (Má vedení pracovišť 
(katedra, ústav) možnost ohodnotit kvalitní práci akademických pracovníků?). 

Výsledně byly sestaveny a ověřeny dotazníky pro akademické pracovníky 
– aktuální a preferovaná verze, dále pak dotazník „dva v jednom“ a arch 
polostrukturovaného rozhovoru pro vedení fakult. Včetně pilotáže do ověření 
výzkumného nástroje byly zahrnuty čtyři fakulty různých vysokých škol v ČR.

Výsledky ověřování výzkumných nástrojů

Vytvořit hodnotící kritéria k vzniklému výzkumnému nástroji (dotazník) 
bylo dalším dílčím cílem. Všechny škály nabývají hodnot od 1 do 4. Pro 
každého respondenta se vypočítají jeho dimenzové skóre tak, že se spočítá 
průměr bodových hodnocení za otázky patřící do dané dimenze (D1, D2, 
D3, D4, D5), přičemž u položek s negativní formulací se musí nejprve provést 
přeškálování. Pro každého dotazovaného tak vznikne pět hodnot za jednotlivé 
dimenze a jedna za celý dotazník. Tyto hodnoty se vlivem průměrování 
pohybují v rozmezí od 1 do 4 (nízká hodnota znamená pozitivní hodnocení, 
vysoká naopak negativní). U dotazníků byla pozornost zaměřena v popisných 
statistikách na vypočítání průměrů za celý dotazník (aktuální a preferovanou 
verzi zvlášť) – tzv. celkový index percepce, za dimenze (tzv. dílčí indexy 
percepce) a jednotlivé položky (34). Přínosné zde mohou být i hodnoty 
průměrů, směrodatných odchylek či mediány. 

Výše uvedený hodnotící postup byl ovšem jen hrubou pracovní pomůckou, 
která zastoupila zatím neexistující normy, jež nebylo možné vytvořit z důvodu 
nízkého počtu získaných dat. Optimální návratnost dotazníků je podle našeho 
názoru minimálně 60 %, optimálně 80 % (srov. Mareš, Ježek, Grecmanová, 
Dopita, 2012). Jednotkou zkoumání pro interpretaci klimatu fakulty musí být 
vždy fakulta, avšak pro výpočty koeficientů a korelací při testování nástroje 
byl jednotkou výzkumu respondent. Podrobnější informace o ověřování 
dotazníků jsou dostupné v publikaci Heleny Grecmanové a kol. (2013). 
Dotazník organizačního klimatu v aktuální verzi vyplňovalo 188 respondentů 
ze tří fakult (87, 46, 55).
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Následující tabulka č. 1 přináší hodnoty reliability (Cronbachova alfa) 
pro jednotlivé dimenze. Cronbachovo alfa celého dotazníku pro aktuální 
i preferovanou verzi vyšlo 0,92, tedy shodně jako odhad na datech pocházejících 
z pilotního ověření nástroje.

Tabulka č. 1: Reliabilita dimenzí klimatu

Dimenze 
Počet položek 

(z toho 
negativních)

Cronbachovo alfa
Aktuální verze 
(pilotní data)

Aktuální 
verze

Preferovaná 
verze

D1 – Hodnocení vedení 
fakulty 9 (0) 0,93 0,92 0,93

D2 – Podpora vedení 
pracoviště 7 (0) 0,89 0,90 0,91

D3 – Zátěž prostředí 
ovlivňující vlastní 
výkonnost

8 (5) 0,73 0,73 0,70

D4 – Pozitivní nahlížení 
na kolegy 6 (2) 0,78 0,81 0,54

D5 – Hodnocení vlastní 
výkonnosti 4 (0) 0,62 0,55 0,78

Z porovnání hodnot Cronbachova alfa z pilotních dat a z navazujícího 
šetření je vidět, že se dimenze chovají stabilně. Stabilně se chová i faktorová 
analýza. Metodou maximální věrohodnosti se pěti faktory vysvětlilo 50 % 
celkové variability. Pro aktuální i preferovanou verzi faktorové analýzy je 
třeba na její výsledky nahlížet spíše jen orientačně, z důvodu stále malého 
počtu respondentů. Vztahy mezi dimenzemi ukazuje tabulka č. 2 korelačních 
koeficientů mezi příslušnými indexy.

Tabulka č. 2: Korelační koeficienty mezi dimenzemi

D2 D3 D4 D5
D1 0,37 0,44 0,31 0,20
D2 0,43 0,61 0,25
D3 0,35 0,27
D4 0,21

Pozn. Všechny korelační koeficienty se ukázaly statisticky významné na hladině 0,01.
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Hlavním cílem deskripce organizačního klimatu fakulty je organizační klima, 
jev, který je specifický jen pro jednu fakultu. Z toho důvodu prezentované 
získané výpovědi o organizačním klimatu je třeba považovat jen za ilustrativní, 
jelikož se z důvodu ověření nástrojů vztahují k více fakultám. Obecně 
pociťovali akademičtí pracovníci organizační klima aktuálně spíše jako dobré 
(medián byl pod středem škály a na středu škály se pohybuje horní kvartil, 
tj. ve čtyř z pěti dimenzí, přibližně 75 % dotázaných volilo vyšší hodnocení 
v dané dimenzi). Nejlépe ze všech dimenzí klimatu pracovníci posuzovali 
vlastní výkonnost. Dotazník k organizačnímu klimatu – preferovanou 
verzi mělo k dispozici 110 respondentů ze dvou fakult (48, 62). Výsledky 
preferované verze klimatu poukázaly na velké rozdíly v názorech u dimenzí 
D1 a D2 a naopak v dimenzích D3 a D4 byly názory homogenní (malé rozdíly 
mezi horním a dolním kvartilem a ani extrémní názory v těchto dimenzích 
nebyly obsaženy). Největší potřebu změny pociťovali pracovníci v dimenzi 
D3. Rádi by dosáhli snížení zátěže prostředí, které ovlivňuje jejich výkonnost.

Informace získané z polostrukturovaných rozhovorů byly po jejich ukončení 
zapsány do záznamového archu, aby mohly být použity pro komparaci 
s výsledky kvantitativní části výzkumu na jednotlivých fakultách. Deskriptivní 
analýza se opírala o výzkumné otázky: Jak členové fakulty posuzují sami sebe jako 
vedení fakulty (sebereflexe)? Jak vedení fakulty vnímá podporu vedení pracoviště? Jak 
vedení fakulty hodnotí zátěž prostředí ovlivňující vlastní výkonnost? Jak vedení fakulty 
zachycuje pozitivní nahlížení na kolegy? Jak vedení fakulty hodnotí vlastní výkonnost?

Diskuse

Odpověď na otázku, jaké je aktuální a preferované organizační klima, 
eventuálně jaká jsou specifika organizačního klimatu, která byla na fakultách 
identifikována, což byly také dílčí cíle výzkumu, není jednoznačná. Můžeme 
nabídnout pouze velmi jednoduché charakteristiky, protože hlavním cílem 
výzkumu bylo vytvořit a ověřit nástroj. 

Obecně, shrneme-li rozhovory s vedeními čtyř fakult včetně fakulty pilotní, 
můžeme za cenu velkého zjednodušení konstatovat, že styl vedení fakult je 
demokratický, otevřený. Vedení fakult deleguje svoji moc na vedení pracovišť. 
Na akademické pracovníky je vyvíjen tlak ke zvyšování kvalifikace s ohledem 
na vnitřní motivaci a morální aspekty. Vedení pracovišť může akademické 
pracovníky odměňovat a podporovat různými prostředky. Vzájemná 
komunikace mezi vedením fakulty a vedoucími pracovišť je dostačující, což 
podporuje i pozitivní vztah všech akademických pracovníků k práci. Efektivita 
komunikace mezi akademickými pracovníky závisí na jednotlivcích. Velký 

Aula 02-2014 A5.indd   58 18.5.15   8:34



aula   2 / 2014 / XXII 59

ZPRÁVY Z VÝZKUMU

důraz je kladen na vědecko-výzkumnou činnost i na výuku. Na fakultách 
pracuje několik významných odborníků. Zvyšuje se administrativní zátěž. 

S opatrností můžeme například konstatovat, že respondenti by preferovali 
pozitivnější organizační klima. Nejvyšší průměry (tzn. nejhorší hodnocení) se 
objevovaly u pozitivního vztahu k práci na fakultě u akademických pracovníků, 
u jejich zájmu o prohlubování kvalifikace, u diskusí s kolegy o odborném 
zaměření, u možnosti využít v práci schopnosti atd. v případě aktuální verze. 
U preferovaného stavu, což znamená požadavek na změnu, byly nejhůře 
posuzovány položky jako Většinu pracovní doby se zabývám administrativou (č. 
15), V práci mám dostatek času na vědecko-výzkumnou činnost (č. 13), Většina mých 
kolegů na pracovišti (katedra, ústav) patří mezi uznávané odborníky (č. 12).

Závěr

Výše odkazované zahraniční výzkumy organizačního klimatu v prostředí 
vysokých škol ukazují, že přínosným může být šetření na všech fakultách jedné 
vysoké školy a sledování organizačního klimatu jak fakult, tak celých vysokých 
škol. V České republice je tento přístup ovšem na zváženou s ohledem 
na vysokou míru samosprávnosti fakult. 

Výzkum organizačního klimatu vysokých škol a fakult může přispívat 
k poznání jejich silných a slabých stránek. Některé z nich se projevily již při 
ověřování nástroje. V průběhu studia zdrojů k tématu, konstrukce výzkumných 
nástrojů a jejich ověřování se ukázalo, že vytvořené nástroje nejsou vázány 
pouze na pedagogické fakulty a fakulty připravující učitele. K našemu zjištění 
přispěla i situace výměny vedení pedagogických fakult v období, kdy jsme 
měli realizovat výzkum. Jelikož při „střídání“ managementu nebylo vhodné 
v tomto prostředí provádět výzkum, byl vzorek rozšířen i na fakulty připravující 
učitele. Sledované položky byly testovány také na jiných než pedagogických 
fakultách. Nízká návratnost dotazníků na jednotlivých fakultách však 
neumožnila srovnání aktuálního a preferovaného organizačního klimatu. 
Naopak tento stav vedl k vytvoření dotazníku „dva v jednom“, který bude dále 
ověřován a snad umožní i nastavení určitých norem.
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Andrea Hrdličková
Odborná praxe v prostředí vysokého 
školství
Brno: Masarykova univerzita, 2013, 
119 s.

V úvodu publikace se píše, že před-
ložený materiál aspiruje stát se „krát-
kým zamyšlením nad problemati-
kou vysokoškolských odborných 
praxí s různých aspektů pohledu“. 
Dál už upřesněno není, jaké aspekty 
má autorka na mysli, nicméně po pře-
čtení celého textu je zřejmé, že jde 
zejména o pohled právní. Po velmi 
krátkém pojednání o historii vysoké-
ho školství se autorka vrhá na práv-
ní podmínky odborných praxí, při-
čemž se zevrubně zabývá kdečím, jen 
ne ohlášeným tématem odborných 
praxí na vysokých školách. Protože se 
realizací a garantováním praxí vyso-
koškolských studentů už pár let zabý-
vám a ve svém předchozím zaměstnání 
jsem byla několik let ředitelkou pra-
coviště, kde praxe probíhaly, vrtalo mi 
neustále hlavou, proč se autorka tolik 
věnuje pro mě zdánlivě nesouvisejí-
cím tématům. Nejprve se totiž může-
me dočíst, kdo jsou možnými sub-
jekty, resp. poskytovateli odborných 
praxí. V úvahu přicházejí v podsta-
tě všechny právnické osoby bez ohle-
du na jejich právní formu, a protože 
publikace vyšla ještě v roce 2013, dojde 
i na malý legislativní anachronismus, 
jakým je třeba zmínka o občanských 
sdruženích. Autorka se dále zabývá 
právním vymezením fyzických osob, 

dotkne se otázek zbavení způsobi-
losti k právním úkonům a dokonce 
i podmínek, za kterých může být oso-
ba prohlášena za mrtvou. Lehce jsou 
zmíněny některé paragrafy školské-
ho zákona, týkající se povinné školní 
docházky, největší pozornost je však 
věnována zákoníku práce, z něhož 
autorka vybírá především záležitosti, 
týkající se práv zaměstnanců a odpo-
vědnosti za škodu. Odborné praxe sice 
zákoník práce zmiňuje v § 229, nicmé-
ně se jedná o odbornou praxi, kterou 
zaměstnavatelé poskytují absolventům 
středních škol, konzervatoří, vyšších 
odborných škol a vysokých škol k zís-
kání praktických zkušeností a doved-
ností potřebných pro výkon práce, a to 
za předpokladu, že celková doba jejich 
odborné praxe nedosáhla po ukonče-
ní studia 2 let. V takovém případě se 
tato odborná praxe považuje za výkon 
práce, za kterou náleží finanční odmě-
na (mzda nebo plat). Něco zcela jiné-
ho jsou však studentské odborné pra-
xe, vykonávané v rámci studia jako 
součást vzdělávacího procesu. Pro-
to jsou pak všechny další paralely 
zaměstnance s postavením praktikanta 
u poskytovatele praxe téměř zbytečné, 
vyjma ochrany zdraví při práci, pracov-
ního prostředí, přestávek v práci, příp. 
ochranných pomůcek. Za poměrně 
úsměvný moment považuji hypote-
tickou úvahu o tom, že student (resp. 
absolvent) nabízenou finanční odmě-
nu za práci během odborné praxe 
odmítne přijmout a rozhodne se ji své-
mu poskytovateli praxe darovat (viz. 
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s. 49), načež se autorka automatic-
ky začne zabývat důsledky takového 
činu a možnými daňovými odpočty. 
Jak reálná je taková situace, to nechám 
na posouzení čtenáři samotnému... 
Souvislost s odbornými praxemi pak 
zcela postrádám v kapitole 4, zamě-
řené údajně na etické aspekty odbor-
ných praxí, v níž se však autorka zabý-
vá především nakládáním s rodnými 
čísly v advokátní a exekutorské pra-
xi a ochranou soukromí zaměstnan-
ců v případě monitorování e-mailové 
pošty a využívání služebního mobil-
ního telefonu. Možná existují situa-
ce, kdy je praktikantům takový pracov-
ní prostředek svěřen a není špatné se 
nad možnými konfliktními situacemi 
zamyslet, nicméně takto výklad v kapi-
tole pojat není. 

Autorka JUDr. Andrea Hrdličko-
vá Ph.D. působí na Katedře pracov-
ního práva a sociálního zabezpečení 
Právnické fakulty Masarykovy univer-
zity, kde vyučuje především pracov-
ní právo. Ve své dosavadní publikační 
činnosti se zabývá pracovně-právní-
mi vztahy, právy zaměstnanců, diskri-
minací na trhu práce a mobbingem. 
Dá se tedy říci, že v recenzované pub-
likaci „prodala“ své dosavadní poznat-
ky z těchto oblastí. Odborným praxím 
studentů jako takovým se věnuje až 
v kapitole 8, a to pouze postupu, jaký 
je při realizaci těchto praxí uplatňován 
na Právnické fakultě Masarykovy uni-
verzity, nebo tomu, jak je tento před-
mět pojat ve studijním plánu. Z popi-
su je patrné, že koncepce odborných 
praxí na tomto univerzitním pracovišti 

je víceméně v plenkách, ať už se to týká 
rozsahu praxí, cílů, kterých má být 
během praxe dosaženo, nebo prak-
tických (profesních) kompetencí, kte-
ré mají být na konkrétním pracovišti 
studenty získávány či ověřovány. Něco 
možná napovídají kapitola 6 Komuni-
kační dovednosti a kapitola 7 Admini-
strativní dovednosti, které jsou pojaty 
spíše jako distanční text pro studen-
ty managementu, i když některé čás-
ti považuji už za mírně překonané 
(základy faxové komunikace, psaní 
obchodních dopisů). Jiné naopak pře-
kvapí svým úzkým zaměřením na aktu-
ální nešvary (problematika mobbin-
gu). Přes apelování na rovné zacházení 
s muži a ženami se však na s. 89 může-
me dočíst, že „při důležitém jednání 
přepojíme všechny telefony na sekre-
tářku“. Zmíněné kapitoly 6 a 7 se svým 
pojetím i stylem vyjadřování vymyka-
jí ostatnímu textu a jsou zřejmě adre-
sovány studentům, stejně tak i kapito-
la 8.1., která je dokonce částečně psána 
v imperativu. K požadavkům průběž-
né reflexe, supervize či mentoringu 
a dalších andragogických dovedností, 
které na pedagogy-garanty praxí a pra-
covníky-průvodce studentů na pra-
covištích, kde praxe probíhají, klade 
potřeba kvalitního vedení praxí a kte-
ré jsou už běžné na řadě univerzitních 
pracovišť vzdělávajících studenty pro 
uplatnění v pomáhajících profesích, 
však zatím autorčino působiště nedo-
spělo. Je až paradoxní, že Právnická 
fakulta Masarykovy univerzity smluv-
ní zajištění odborné praxe nevyžadu-
je, přestože právě tomuto momentu 
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věnuje autorka pozornost v úvodních 
pasážích knihy. Místo toho studen-
tům stačí vyplnit odpovědník „Sděle-
ní místa výkonu praxe“ (i přes odkaz 
v textu jsem ho v avizovaných přílo-
hách nenašla, zatímco vzor smlou-
vy o výkonu odborné praxe, která se 
údajně nepoužívá, jedině na vyžádá-
ní ze strany poskytovatele praxe, tam 
je). To mě přivádí k zásadní otázce, 
komu je vlastně recenzovaná publika-
ce určena. Ze zadní strany obálky se 
můžeme dočíst, že vznikla jako výstup 
projektu Teorie – dovednosti – pra-
xe: Inovace studia práva (reg. č. CZ 
1.07/2.2.00/15.0198), který byl financo-
ván z OP Vzdělávání pro konkurence-
schopnost. V celé publikaci však není 
informacím o tomto projektu věno-
vána jediná řádka, takže lze jen těžko 
pochopit jeho cíle a výstupy, kterých 
mělo být dosaženo. Nelze posoudit, 
o jaké inovace realizátorům projek-
tu šlo, snad tedy (domýšlím se) prá-
vě o inovaci předmětu odborná praxe 
studentů práv na Masarykově univerzi-
tě. Není však mým úkolem posuzovat 
efektivitu nějakého evropského pro-
jektu, to ponechám odpovědným oso-
bám na MŠMT, a pominu raději i zavá-
dějící název publikace, který evokuje 
představu, že se zabývá odborným pra-
xemi na vysokých školách obecně, 
a přejdu k tomu, co považuji na publi-
kaci za přínosné. 

Rozhodně je potřeba souhlasit 
s tím, co autorka píše v závěru knihy, 
že legislativně jsou studentské odbor-
né praxe nedostatečně ošetřené. Práv-
ní předpisy jsou spíše kusé, na řadu 

situací nestačí ustanovení občanského 
zákoníku s možností inominátních 
smluv a jsou nutné výpůjčky z jiných 
právních předpisů. Nejen z pohledu 
práva, ale i samotného organizačního 
zabezpečení, ať už jde o nedostatečné 
kapacity pedagogů-garantů či chybě-
jící prostředky na odměny poskytova-
telům praxí, pro které tu a tam nějaký 
rozpočet vysoké školy vyškrábne spíše 
symbolické částky, nereflektuje sou-
časný stav potřeby trhu práce. Nejsem 
si jistá, nakolik tuto situaci zamýš-
lí řešit novela zákona o vysokých ško-
lách, a mám pochybnosti, že tento 
nedostatek koncepčního přístupu, 
kdy je sice Boloňský proces skloňo-
ván ve všech pádech, ale realita za ním 
značně pokulhává, dokáže odstra-
nit zákoník práce či zákon o finanční 
pomoci vysokoškolským studentům. 
Za velmi zajímavý podnět však pova-
žuji návrh, aby realizace studentských 
odborných praxí zakládala možnost 
daňového zvýhodnění poskytovatele 
praxe. Na druhou stranu vidím jako 
cestu do pekel zařazení těchto pra-
xí do kategorie „práce malého roz-
sahu“, za kterou by pak i praktikan-
tům v rámci studia náležela (byť velmi 
nízká) finanční odměna. Představu-
ji si, jak řada nekomerčních subjektů 
(školy, úřady, knihovny, zařízení soci-
álních služeb) by se pro tuto bariéru 
musela zříci své tradiční role poskyto-
vatelů praxí, kdy jejich pracovišti roč-
ně projdou tisíce studentů humanit-
ně orientovaných oborů.

Zuzana Hloušková
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Aleš Neusar, Miroslav Charvát a kol.:
PhD existence v oboru psychologie  
v České republice a na Slovensku
Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, 2012, 272 s.

Česká publikácia „PhD existence 
v oboru psychologie v České repub-
lice a na Slovensku“ je výstupom 
projektu VZKAS (Vzdělávání a zvy-
šování kompetencí pro konkuren-
ceschopnost akademických pracov-
níků a postgraduálních studentů), 
financovaného ESF OP VK, realizo-
vaného v období 2010 – 2011. Kniha 
je už pri prvom pohľade koncipova-
ná spravidla akademicky atypicky, t.j. 
hravo a kreatívne, ako formou, tak 
i obsahom. Od obálky knihy, ktorá 
má súčasný a svieži dizajn (Kateřina 
Manková), doplnený autorskou ilus-
tráciou (Radek Čák), ktorá sa objavu-
je aj v rámci publikácie, až po samot-
ný text, pri ktorom Aleš Neusar 
a Miroslav Charvát zvolili formu 
dejovej línie klasickej drámy, nakoľ-
ko celú PhD existenciu tu metafo-
ricky prirovnávajú ku dráme. Hlavné 
sekcie publikácie členia na expozíciu, 
zápletku, krízu, obrat v deji a rozuzlenie, 
v rámci ktorých následne, spolu s ďal-
šími autormi a autorkami, rozvíjajú 
jednotlivé dejové línie, čiže kapitoly 
a témy. Všetko pri zachovaní štandar-
dov akademickej monografie, pričom 
kniha má charakter akejsi praktickej 
príručky na „prežitie“ i „zažitie“ pre 
súčasných a budúcich doktorandov. 
Podľa autorov má však slúžiť najmä 
tým, „kteří to s doktorátem myslí 

opravdu vážně – a je jedno, zdali vidí 
proces jako obtížný, či jím proplou-
vají s grácií a nadšením“ (s. 7). Ako 
sami konštatujú, napísali knihu, „kte-
rou bychom si sami chtěli přečíst 
v době, kdy jsme ještě doktorát studo-
vali“ (ibid.). Prajú si, aby bola vníma-
ná predovšetkým ako podnet k zamy-
sleniu, no zároveň veria, že môže byť 
užitočná.

Ako predikuje samotný názov, 
autori zostávajú prevažne na poli 
psychológie (a jej vedných podod-
borov), monografia presahuje národ-
ný rozmer, keďže je v rámci nej zahr-
nuté aj Slovensko. Okrem odbornej 
literatúry a vlastných skúseností sa 
tu totiž opierajú o výsledky svojho 
výskumného projektu zameraného 
na skúsenosti študentov so systémom 
vzdelávania v doktorských študijných 
programoch v odbore psychológia 
v Čechách a na Slovensku. Ťažiskom 
výskumu boli subjektívne skúsenos-
ti samotných doktorandov, pričom sa 
autori snažili odpovedať na výskum-
né otázky zamerané na motiváciu, 
očakávania či spokojnosť vzhľadom 
na doktorské štúdium, na skúsenos-
ti s pedagogickou činnosťou, tvor-
bou dizertačnej práce, spolupráce 
so školiteľom, ale aj na ďalšie kariér-
ne vyhliadky či zosúlaďovanie študij-
ného a osobného života. Metodicky 
zvolili autori kombinovaný výskum-
ný dizajn. Pracovali s metódami kvan-
titatívneho (realizované dotazníkové 
prieskumy s magisterskými študent-
mi so záujmom o doktorát a s dok-
torandmi) i kvalitatívneho prístupu 
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(naratívne písomné výpovede 30-tich 
denných a externých, ako aj ukon-
čených, doktorandov), s obsahovou 
analýzou relevantných dokumentov 
a sekundárnou analýzou publikova-
ných štatistík o doktorskom štúdiu. 
S takto získanými dátami a zisteniami 
potom priebežne pracujú v celom 
texte monografie. 

Monografia nemá štruktúru kla-
sickej teoretickej analýzy kvantita-
tívnych a kvalitatívnych dát, čo je 
však v súlade s avizovaným autor-
ským zámerom. V úvodnej sekcii 
EXPOZICE, v kapitole O doktoráte, 
sa autori Miroslav Charvát, Martin 
Dolejš a Marián Špajdel zaoberajú 
všeobecnými princípmi doktorské-
ho štúdia v Čechách a na Slovensku 
na pozadí politík a štatistických úda-
jov, kde okrem iného zisťujú, že mie-
ra úspešného ukončenia doktorátu 
v Čechách je 40 %, medzi najobľúbe-
nejšie odbory patria prírodné vedy, 
matematika a informatika, či že slo-
venská legislatíva je v ukotvení dok-
torského štúdia detailnejšia než 
česká. Záverom sa zamýšľajú nad kva-
litou a kvantitou v kontexte doktorá-
tu, pričom vychádzajú z presvedče-
nia, že „zvyšování kvality doktorských 
studií je na mnoha pracovištích stálá 
a kontinuální snaha... Během posled-
ních let se situace doktorandů a jejich 
postavení na řadě univerzit soustav-
ně zlepšuje“ (s. 29). Z tohto dôvodu 
nechcú interpretovať výskumné záve-
ry ako jednostranne negatívne, pre-
tože o príkladoch dobrej praxe je 
podľa nich zložitejšie sa dozvedieť. 

No domnievajú sa zároveň, že je „uži-
tečné podívat se i na to, co evidentně 
nefunguje úplně dobře, kde věci váz-
nou, a co se dá zlepšovat“ (ibid.). 

Hoci treba oceniť snahu zaradenia 
textov o doktoráte z odlišného socio-
-kultúrneho a politického kontextu 
(Holandsko, Poľsko, Veľká Británia) 
v rámci kapitoly Doktorát v jiné zemi, 
nie je celkom jasný zámer ich zara-
denia práve v tejto časti publikácie 
(dva z nich popisujú stručne systém 
doktorátu v Holandsku a v Poľsku, 
kým ďalší text je reflexiou z medzi-
národného projektu a s doktorátom 
súvisí iba okrajovo). Keďže nesúvi-
sia s výskumným zámerom projektu, 
ani so skúmanými krajinami, môžu 
na čitateľku či čitateľa pôsobiť nekon-
zistentne v kontexte plynulosti sledo-
vanej problematiky, napriek nespor-
ne zaujímavým informáciám. Tieto sa 
zároveň dajú pokladať za dáta, s kto-
rými je možné ďalej analyticky praco-
vať. V nasledujúcej kapitole Martin 
Dolejš pokračuje analýzou motivácie 
a očakávaní od doktorského štúdia, 
kde zisťuje, že hlavnou deklarovanou 
motiváciou pre doktorské štúdium sú 
vysoký záujem o odbor, spolu s oča-
kávaným zlepšením pozície na pra-
covnom trhu. Kapitola Jak se dostat 
na doktorát, nadobúda charakter prak-
tických rád pre záujemcov o doktor-
ské štúdium. Miroslav Charvát sa tu 
venuje oblastiam ako voľba správnej 
témy a forma správneho výskumného 
zámeru, zrozumiteľnosť samotného 
názvu zámeru, prijímaciemu kona-
niu na doktorát, či vzťahom školiteľa 
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a doktoranda, pričom text podkladá 
vyjadreniami doktorandov čerpajúc 
z kvalitatívnych písomných naratívov 
získaných v rámci výskumu. 

Autor svoju predchádzajúcu kapi-
tolu o fáze, ktorá doktorátu predchá-
dza, následne dopĺňa témou Klíčové 
kompetence absolventů doktorátu, ktorá 
súvisí s fázou záverečnou. Otvára tak 
zároveň aj ďalšiu sekciu monografie 
ZÁPLETKA. Na základe relevantných 
politík zisťuje, čo by malo byť cieľom 
doktorského štúdia v psychológii 
a aký by mal podľa toho byť absol-
vent tohto štúdia, pričom zisťuje, že 
v týchto nárokoch nepanuje v rám-
ci Českej republiky zhoda a navr-
huje preto „detailněji nadefinovat 
požadované klíčové znalosti, doved-
nosti a způsobilosti“ (s. 91). Kapito-
ly Začínající vysokoškolský pedagog (Aleš 
Neusar, Marek Kolařík), Přednáš-
ka na konferenci a Posterová prezentace 
na konferenci (Aleš Neusar ), O publiko-
vání (Aleš Neusar, Irena Smetáčková), 
Psaní odborného článku (Aleš Neusar ) 
predstavujú komplexné a praktic-
ké informácie a návody, ktoré nielen 
doktorandi, ale aj začínajúci výskum-
níci, bez ohľadu na ich odborné 
zameranie, môžu využiť v rámci ich 
štúdia, či pedagogickej a výskumnej 
práce.

Sekcia KRIZE, ktorú autori mimo-
chodom pokladajú za jednu z pri-
rodzených súčastí PhD existencie (s. 
7), obsahuje dve samostatné kapito-
ly. V prvej kapitole, s názvom Teror 
příležitostí a jak jej zvládat, sa autori 
vo viacerých podkapitolách venujú 

nedostatku času z dôvodu mno-
hých povinností, ako jednému z naj-
častejšie zmieňovaných problémov 
doktorského štúdia. Miroslav Char-
vát sa v tejto súvislosti venuje oblas-
ti súbežných povinností a ich zvláda-
nia, pričom definuje tri oblasti, prečo 
sa doktorandi popri štúdiu púšťajú aj 
do ďalších aktivít: potreba financií, 
potreba zvýšenia istoty, ktorú akade-
mické prostredie nezabezpečuje, ako 
aj lákavosť samotnej psychologickej 
praxe (s. 191). Josef Kundrát a Aleš 
Neusar tu popisujú a vysvetľujú feno-
mén prokrastinácie nielen v kon-
texte doktorátu, ako aj tomu, ako 
ju prekonať, a tiež téme time man-
agementu ako nutnosti pre úspeš-
né zvládnutie organizácie času a prá-
ce v rámci doktorátu. Matúš Šucha 
ďalej píše o tímovej spolupráci, kto-
rá v určitom ohľade je vždy súčasťou 
doktorského štúdia, no doktorandi 
s ňou mali pomerne málo skúsenos-
tí. Irena Smetáčková v kapitole Dok-
torandské moratorium: krize je nadě-
jí, nazerá na doktorské štúdium cez 
kultúrno-antropologickú perspek-
tívu a analyzuje ho ako prechodo-
vé obdobie s prislúchajúcimi charak-
teristikami, ku ktorému preto patria 
aj určité pochybnosti a dilemy. Tie-
to ďalej popisuje v kontexte troch 
oblastí: oblasť vzťahov doktorandov 
s ďalšími aktérmi, oblasť jednotli-
vých činností v rámci doktorátu a ich 
kombináciám, a oblasť budovania 
profesnej identity (s. 216). Tematizá-
ciou mocenských vzťahov a hierar-
chií v rámci akademického prostredia 
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či pedagogického procesu sa stáva jej 
analýza obzvlášť zaujímavou. 

Pod predposlednú sekciu OBRAT 
V DĚJI zaraďuje Aleš Neusar kapito-
lu s názvom Už zbývá „jenom“ napsat 
disertaci. V nej sa snaží odpovedať 
na otázky kritérií dizertačnej prá-
ce, rozoberá obsahovú náplň súvisia-
cich pojmov originalita či samostatná 
vedecká práca. Taktiež tu rozozná-
va rôzne formy dizertačných prác, 
pričom konštatuje, že v Čechách 
aj na Slovensku má dizertačná prá-
ca obvykle formu monografie. Autor 
zároveň odporúča prirovnať dizer-
tačnú prácu k „dlhému článku“ ako 
metaforickému poňatiu, ktoré môže 
pomôcť prácu zvládnuteľne roz-
členiť. Napokon poslednú sekciu 
ROZUZUZLENÍ vypĺňajú Miroslav 
Charvát a Aleš Neusar kapitolou Post 
PhD existence, ktorá je opäť venova-
ná aj analýze výskumu. Z tejto vyplý-
va, že najviac doktorandov by sa 
po ukončení doktorátu chcelo uplat-
niť práve v akademickej sfére. Opäť tu 
pritom zdôrazňujú fakt, že v sloven-
skom ani českom prostredí však v aka-
demickej sfére nie je zďaleka dostatok 
pracovných miest pre všetkých absol-
ventov doktorského štúdia. Dokon-
ca ani v súkromnej sfére nemusí čakať 
čerstvých doktorov a doktoriek isté 
pracovné miesto a titul môže byť 
na príťaž. Pripomínajú však potre-
bu vízie do budúcnosti a existen-
ciu post-doc grantov. V závere pub-
likácie autori ponúkajú sumár veľmi 
konkrétnych a užitočných rád, kto-
ré by sa podľa môjho názoru mohli 

stať univerzálnou súčasťou manuálov 
doktorského štúdia ako takého. Oce-
nia ich najmä aktuálni či budúci dok-
torandi, prípadne školitelia. Tým by 
som publikáciu taktiež určite odpor-
účala na prečítanie, nakoľko sú veľ-
mi dôležitou „súčasťou“ doktorské-
ho štúdia. 

Na jednej strane ako doktorand-
ka (hoci nie v odbore psycholó-
gia), môžem konštatovať, že zámer 
autorov o užitočnosti publikácie je 
nesporný. Predovšetkým oceňujem 
praktickú rovinu a využiteľné infor-
mácie pre uľahčenie doktorandského 
života a v tomto ohľade kniha zostáva 
ojedinelým počinom v slovenskom, 
a pravdepodobne aj českom, kon-
texte. Na strane druhej ako výskum-
níčka (zaoberajúca sa etnografic-
kým výskumom doktorského štúdia 
na Slovensku), oceňujem aj originál-
ny spôsob spracovania dát a celko-
vý výskumný prístup, najmä dôraz 
na subjektívnu skúsenosť samot-
ných aktérov a aktérok (čo pokla-
dám za obzvlášť dôležité) doktorské-
ho vzdelávania, spolu so zaradením 
kvalitatívnych dát. Štýl písania tex-
tu, pretkávaný subjektívnymi konšta-
táciami či pop-kultúrnymi výrokmi 
(napr. Simpsonovci) by sa dal charak-
terizovať ako populárny, čo však pri 
tomto type publikácie nie je na ško-
du. Dalo by sa dokonca uvažovať nad 
tým, prečo by sa výsledky akademic-
kého výskumu nemohli prezentovať 
aj takýmto spôsobom a viac prístupne 
aj v rámci akademickej obce, nielen 
smerom k laickej verejnosti. Koniec 
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koncov, k viac otvorenej vede, a v tej-
to súvislosti napríklad aj k otvore-
nému prístupu (open access), sa hlási 
čoraz viac akademikov a akademičiek 
v českom i slovenskom akademickom 
prostredí. Voľne prístupná v elektro-
nickej forme je nakoniec aj táto pub-
likácia, takže sa k nej bez väčších pro-
blémov môžu dostať doktorandi 
a doktorandky z oboch krajín.  Pub-
likácia tak zostáva na pomedzí aka-
demickej monografie, praktickej prí-
ručky a sčasti beletristického textu, 
podobne ako sa na pomedzí ocitajú 
samotní aktéri a aktérky doktorského 
vzdelávania. Verím, že autori budú 
aj naďalej pokračovať v „posilňovaní 
hlasu“ doktorandov a doktorandiek 
a nezostane len pri jednej publikácii 
ako ojedinelej aktivite realizovanej 
v rámci úspešne financovaného pro-
jektu.

Ďalší zámer autorov, brať knihu ako 
podnet k zamysleniu, sa z mojej per-
spektívy taktiež naplnil. Premýšľam 
nad tým, čo by som sa pred nastúpe-
ním na doktorát po prečítaní tejto 
publikácie pomyslela, či by som sa 
nechala motivovať a do doktorátu sa 
pustila, alebo by som sa skôr vystraši-
la a už vopred to radšej vzdala. Auto-
ri už v predhovore ostro upozorňujú, 
že ak sa z doktorátu vytratí rado-
sť, rozplynie sa aj zmysel štúdia, a že 
takáto „PhD existence nemá valný 
význam a doktorand by se měl zamy-
slet, jestli něčemu takovému chce 
obětovat jedny z nejlepších let svého 
života“ (s. 7). Radostne nevyznieva 
ani záver, kde konštatujú: „Jasné je ale 

jedno, samotný doktorát uplatnitel-
nost v akademickém prostředí nezvý-
ší“ (s. 252), pretože konkurencia je 
veľká. Máme však veľa iných možnos-
tí, ako pracovisko presvedčiť, že nie-
čo naozaj „vieme“, pričom upozor-
ňujú na ďalšie schopnosti, zručnosti 
a vlastnosti, ktorými by sme situáciu 
mohli ovplyvniť. Mám za to, že tým-
to dávajú doktorandom a doktorand-
kám „planú“ nádej, presviedčajú ich, 
že sa stačí dostatočne snažiť. Nepri-
amo ich tak podnecujú k súťaživos-
ti, ostrým lakťom a vyvíjaniu premy-
slených stratégií. Takýto prístup však 
určite nevyhovuje všetkým, mnohé 
a mnohí z nás z rôznych dôvodov nie 
sme schopné a schopní (alebo nechce-
me) takéto očakávania napĺňať. Vráti-
ac sa tak k spomínanej radosti ako fak-
toru, bez ktorého autori nepokladajú 
PhD za zmysluplné, spomedzi prag-
matických rád sa z publikácie vytratila 
tá zásadná: ako si ju teda uchovať? Ako 
si udržať radosť  (z vedy) v prostredí 
častého nezáujmu a izolácie, časové-
ho a iného stresu, tvrdej konkurencie, 
tlakov z rôznych strán, finančného 
a iného nedostatku, kde sa myšlien-
ky menia na tabuľky, ktoré premáha 
neistota a najmä tam, kde ju nenachá-
dzame ani u tých najkompetentnej-
ších? Navrhovala by som preto zaradiť 
medzi doktorandské kurzy napríklad 
„Kurz radostnej vedy“, určite by ho 
ocenili nielen doktorandi.

Kamila Beňová

Aula 02-2014 A5.indd   70 18.5.15   8:34



aula   2 / 2014 / XXII 71

RECENZE

Josef Bernard, Věra Patočková
Mezinárodní mobilita českých vědců 
a výzkumníků a jejich pobyty v zahra-
ničí
Praha: Národohospodářský ústav 
Josefa Hlávky, 2012, 139 s.

Akademická mobilita je jedním 
z klíčových výzkumných i politic-
kých témat na poli mobility a mig-
race vysoce vzdělaných. V Evropě je 
akademická mobilita jedním ze strate-
gických nástrojů budování společné-
ho Evropského výzkumného prosto-
ru a společné evropské identity vůbec. 
Akademické výměny a důraz na mobi-
litu vedou například ke snahám vytvo-
řit jednoznačný kariérní systém nebo 
řešit otázky penzí migrujících výzkum-
ných pracovníků a pracovnic na úrovni 
EU. 

Akademická mobilita bývá zhus-
ta vnímána neproblematicky, jako čis-
tě pozitivní součást akademické drá-
hy.1 Často je zmiňována nutnost získat 
jinou zkušenost mimo malý český aka-
demický rybník, rozvoj nových teo-
retických a metodických dovednos-
tí, budování jazykových kompetencí, 
rozšiřování vědeckých sítí a kontaktů, 
což má často pozitivní dopad na dal-
ší publikační činnost vědce či vědkyně. 

1 ČERVINKOVÁ, A. Postdokovat po světě. Gen-
der, rovné příležitosti, výzkum, 2010, 11, 1, s. 49-59. 
VOHLÍDALOVÁ, M; ČERVINKOVÁ, A. Vědci 
a vědkyně v pohybu: o akademické mobilitě. 
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. 
4 [cit. 2014-12-27] Dostupné z: http://www.ze-
nyaveda.cz/files/ web-vedci-a-vedkyne-v-pohy-
bu.pdf 

Akademická mobilita je pak ve vzrůs-
tající míře spojována s excelencí a kva-
litou (viz 2 nebo Juniorské granty GA 
ČR, které při loňském spuštění obsa-
hovaly jako podmínku účasti absol-
vování půlroční postdoktorské stáže 
v zahraničí). Z mobility se tedy stá-
vá předpoklad kariérního růstu, což 
– jak budu argumentovat níže a v roz-
poru s autorem a autorkou recenzova-
né publikace – má zásadní genderové 
konsekvence.

Recenzovaná publikace je kromě 
úvodu a závěru členěna do šesti kapi-
tol. Kapitola první nabízí základní 
zasazení problematiky akademické 
mobility do teoretického rámce. Kapi-
tola zcela opomíjí výzkum provedený 
v ČR i v zahraničí, který se zabývá gen-
derovými aspekty akademické mobili-
ty. Toto opomenutí se posléze proje-
vuje i v dalších kapitolách a tvrzeních 
autorského kolektivu. Kapitola druhá 
se věnuje zhodnocení možnosti téma 
akademické mobility v České republi-
ce vůbec zkoumat a podtrhuje fakt, že 
o akademické mobilitě v České repub-
lice máme přes veškeré deklarace její 
důležitosti stále velice omezené vědec-
ké poznatky. Kapitola třetí pak nabízí 
výsledky vlastního dotazníkového šet-
ření. Kapitola čtvrtá předkládá shrnu-
tí hloubkových rozhovorů, kapitola 

2 European Commission. Communication from 
the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and So-
cial Committee and the Committee of the Re-
gions: A Reinforced European Research Area 
Partnership for Excellence and Growth. Brus-
sels: European Commission, 2012.
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pátá představuje výsledek hloubko-
vých rozhovorů s představiteli českých 
institucí výzkumu a vývoje a konečně 
kapitola šestá nabízí případovou studii 
z Jihomoravského kraje.

Studie Bernarda a Patočkové trpí 
dvěma zcela zásadními slabinami. Prv-
ní se týká metodiky práce, druhá pak 
ignorování genderové dimenze akade-
mické mobility.

Výzkumníci nebo doktorandi?
Dotazníkové šetření i hloubko-

vé rozhovory byly provedeny jak 
s výzkumníky a výzkumnicemi v růz-
ných fázích profesní dráhy, tak s dok-
torandy a doktorandkami a studující-
mi v magisterském studiu. To však má 
závažné implikace pro zjištění, která 
autorský kolektiv nijak analyticky neu-
chopuje, ani je nereflektuje.

Mobilita v průběhu doktorátu se 
pomalu stala povinnou součástí dok-
torského studia nebo je silně podpo-
rována. Jak uvádí statistiky UNESCO, 
počet mezinárodních studentů vzros-
tl mezi lety 2000 a 2009 o 75 %, přičemž 
do roku 2015 se očekává další nárůst 
této formy mobility.3 Mobilita post-
doktorská tyto parametry do znač-
né míry ještě nemá. V ČR dnes existu-
jí výzkumná pracoviště, zejména jde 
o ústavy AV ČR v oblasti věd o živo-
tě, která vynucují odchod studují-
cích, kteří dokončí na pracovišti dok-
torát, a ti jsou zhusta podpořeni v tom, 

3 Citováno ve studii Vohlídalová a Červinková 
2012: 10, viz pozn. 1.

aby do zahraničí odjeli na postdoktor-
skou stáž.4 Na vysokých školách ale 
nejde o úzus, i když akademická mobi-
lita je na některých pracovištích uni-
verzit podporována, a ani na ústavech 
AV ČR nejde o praxi všudypřítomnou. 
Nejde ale o krok, který by byl pro fun-
gování univerzity či výzkumného ústa-
vu jednoznačně pozitivní. Má totiž 
dopad na fungování pracovišť z hledis-
ka zabezpečení výuky, řešení výzkum-
ných projektů atd. Ani další dílčí zjiště-
ní z výzkumných institucí nevykreslují 
mobilitu zcela neproblematicky.5 Míst-
ní nedostatek výzkumných pracovní-
ků a pracovnic totiž v případě odjezdu 
na zahraniční stáž může brzdit rozvoj 
kvalitního výzkumného týmu.

Autor a autorka tím, že ve svých ana-
lýzách nerozlišují, v rámci jakého stá-
dia vědci a vědkyně vyjížděli, opomí-
jí skutečnost, že očekávání kladená 
na postdoktorské stážistky a stážis-
ty v ČR i v zahraničí jsou diametrálně 
odlišná od nároků kladených na dok-
torské studující a ta se zase výraz-
ně liší od podmínek stáží absolvova-
ných v rámci pregraduálního studia. 
Jak se ve výzkumu, který jsem prová-
děla v přírodovědné instituci,6 vyjá-
dřil jeden vedoucí týmu: „Postdok, 

4 Tento poznatek uvádí i recenzovaná studie 
na str. 92.

5 VOHLÍDALOVÁ, M. Akademické duety: o pro-
fesním a soukromém životě ve vědě. Praha Socio-
logický ústav AV ČR, 2010. 

6 Evropská komise, 6. rámcový program, smlouva 
č. 017617.
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všechno už umí a ten má jediný. On 
chce startovat kariéru a on potřebu-
je za ten rok nebo dva, co bude tady, 
co nejvíc publikací, co nejvíc, post-
dok nechá duši... Postdok nechá duši 
ve vědě.“ Oproti tomu mobilita v dok-
torském studiu neklade na doktoran-
dy a doktorandky takové nároky, čas-
to vyjíždějí v rámci dohodnutých sítí 
a kontaktů a mobilita je součást jejich 
doktorského studia v ČR, tudíž se vra-
cejí studium dokončit. Mobilita v rám-
ci magisterského a bakalářského studij-
ního programu se pak týká studijních, 
a nikoli vědeckých povinností, je silně 
spjatá s důrazem na budování jazyko-
vých kompetencí a osamostatnění se. 
Rozhodně nejde o budování vědecké 
kariéry.

Publikace tyto zásadní rozdíly 
v povaze mobility v různých fázích 
nijak nereflektuje, což činí proble-
matickými závěry a interpretace, kte-
rá autor a autorka předkládají. Téměř 
polovina dotázaných v šetření totiž 
byli studenti. Podíl doktorských stu-
dujících tvořilo 36,6 procent respon-
dentů, dalších 12,4 procent byli stu-
denti (ne doktorandi) a je zcela zřejmé, 
že z hlediska zkoumaných otázek by 
rozdělení na studentskou, doktor-
skou a pozdější mobilitu mělo dopad. 
U kvalitativních rozhovorů publika-
ce navíc ani neuvádějí, kolik ze sedmi 
provedených rozhovorů bylo provede-
no s doktorskými studujícími a kolik 
s osobami v návazných kariérních stá-
diích, přičemž samotný počet sed-
mi rozhovorů bez bližších informací 

může být problematický z hlediska 
nasycenosti vzorku. 

Spíše než o studii mobility českých 
vědců a výzkumníků tak jde o stu-
dií mobility doktorských studujících 
a studujících pregraduálních pro-
gramů a výzkumníků bez toho, že by 
mezi těmito třemi typy mobilit byl uči-
něn rozdíl.

Genderové rozdíly v mobilitě 
Druhý zásadní problém studie je 

nulová pozornost věnovaná gendero-
vé dimenzi akademické mobility. Smí-
šení doktorské a postdoktorské aka-
demické mobility totiž umožňuje 
autorovi a autorce opakovaně tvrdit, 
že mezi mobilitou žen a mužů nena-
šli žádné rozdíly (str. 26, 34). Pokud 
uvážíme, že ve vzorku bylo téměř 50 % 
studujících, že ženy tvoří více než 50 % 
studujících VŠ a více než 40 % studují-
cích doktorských programů, pak tako-
vé zjištění není překvapující. Je ovšem 
zcela zavádějící.

Statistická zjištění ukazují, že 
ve vysokoškolském sektoru má zku-
šenost s mobilitou 45 % mužů a 33 % 
žen a ve veřejném výzkumném sekto-
ru 70 % mužů a 53 % žen.7 Zahraniční 
literatura pak genderové rozdíly spo-
lu s vlivem rodinného stavu a rodi-
čovství na mobilitu zejména u žen 

7 Evropská komise 2010, citováno 
ve VOHLÍDALOVÁ, M. Academic mobility in 
the context of linked lives. Human Affairs, 2014, 
24, 1, s. 89-102.
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prokázala opakovaně.8 Naopak v pří-
padě mobility doktorských studují-
cích, případně u studujících pregradu-
álních programů, nepanují mezi muži 
a ženami významné rozdíly.9 Jde totiž 
často o období, kdy lidé ještě nemají 
děti, případně jsou nesezdaní a part-
nerské vztahy do té míry neovlivňují 
rozhodnutí o mobilitě. Je s podivem, 
že autor a autorka svoje zcela unikát-
ní zjištění o tom, že ve svém výzkum-
ném vzorku nezjistili rozdíly v mobi-
litě mezi muži a ženami, nediskutují 
ve vztahu k poměrně široké zahranič-
ní literatuře. Ještě více zarážející je 
naprostá absence odkazů na relevant-
ní studie provedené v České republi-
ce, a to i přesto, že část 1.4 se věnuje 
českým výzkumům problematiky mig-
race výzkumníků. Studie kolegyň ze 
Sociologického ústavu AV ČR Bernard 
a Patočková zcela opomíjejí.

Výzkumy M. Vohlídalové a A. Čer-
vinkové jasně prokazují, že gendero-
vé rozdíly v mobilitě vědců a vědkyň 
existují, a to právě v postdoktorské fázi 
vědecké dráhy. Tyto studie ukazují, 
že v případě mobility vědců se stěhu-
je celá rodina, v případě žen se na stáž 

8 ACKERS, L. Moving People and Knowledge: 
Scientific Mobility in the European Union. In-
ternational Migration, 2005, 43, 5, s. 99–131. MO-
GUÉROU, P. A double gender-family inequal-
ity phenomenon in the intrenational mobil-
ity of young researchers, International Trade, 
EconWPA, 2004. XIE, Y.; SCHAUMAN, K. A., 
Women in science. Career process and outcomes. Har-
vard University Press, 2006.

9 MORE 2. Final Report: Study on Mobility Pat-
terns and Career Paths of Reseachers. European Com-
mission, 2013.

častěji vydává sama žena, přičemž ten-
to krok může a často má fatální dopad 
na existující partnerský vztah. Vohlí-
dalová (viz pozn. 5) též prokazuje, že 
rozdíly v mobilitě se váží na to, zda jde 
o genderově egalitární nebo gende-
rově konzervativní partnerství. U žen 
v důsledku tzv. vázaného stěhování 
spolu s partnerem dochází ke stagna-
ci pracovní kariéry a zvětšování roz-
dílů mezi jeho a její profesní karié-
rou. Vědkyně pak v zahraničí v případě 
vázaného stěhování trpí pocitem ztrá-
ty životní náplně, depresemi, dochá-
zí k partnerským konfliktům a k posi-
lování genderových nerovností v páru. 
Specificky z hlediska kombinace mobi-
lity a rodičovství se pak jako problema-
tické ukazuje právě vysoké pracovní 
vypětí, které se s postdoktorskou stá-
ží pojí, finanční nákladnost spojená 
s relokací rodiny, pojištění členů rodi-
ny mimo EU. V neposlední řadě mobi-
lita představuje zátěž pro děti.

Proč se vůbec do Čech vracet
Jedním ze silných témat studie 

představují postoje k návratu do ČR 
ze zahraničí. Výsledky šetření uka-
zují, že 70 % respondentů a respon-
dentek se chce vrátit do ČR. Mezi 
důvody, které předkládaný výzkum 
identifikuje pro návrat do ČR, zda-
leka nejvíce figurují osobní důvody 
(kolem 55 %) a hned druhé je vzdělání 
dětí v ČR (cca 25 %). Tato zjištění ply-
nou i ze studií Červinkové a Vohlída-
lové, které ukazují, že právě obrov-
ská náročnost postdoktorských stáží 
v zahraničí silně koliduje s možností 
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věnovat se péči o malé děti a rodi-
ně vůbec. Snaha udržet si partnerský 
vztah nebo preference takového pra-
covního zatížení, které by umožnilo 
věnovat se péči o malé dítě, jsou pak 
často důvodem pro návrat. Tyto stu-
die navíc poukazují, že otázka návra-
tu je mnohem komplikovanější, kom-
plexnější a mnohovrstevnatá (viz 
práce v pozn. 5, s. 55–57). 

Bernard a Patočková svoji stu-
dii uzavírají tímto hodnocením: 
„Výzkumníci, kteří setrvávají v zahrani-
čí, vykazují vyšší hodnoty bibliometrických 
indexů než ti, kteří se vracejí ze zahrani-
čí domů. Do značné míry je to zřejmě způ-
sobeno lepšími pracovními podmínkami 
v zahraničí, svou roli ale hrají pravděpo-
dobně i osobní predispozice. Brain drain 
tedy nepředstavuje jen kvantitativní, ale 
také kvalitativní problém. V zahraničí 
zůstávají s vyšší pravděpodobností ti nej-
lepší vědci.“ (str. 115) Nejen že v prá-
ci není nijak vyargumentováno, jak 
k tomuto závěru týkajícího se vědec-
kých schopností mobilních vědců 
a vědkyň autor a autorka došli, ale 
toto nepřímé odsouzení osob, kte-
ré se vracejí do České republiky, sto-
jí v kontrastu se skutečnými důvody 
pro návrat (často je o osobní důvody, 
děti, partnerské vztahy), které s vlast-
ními schopnostmi a znalostmi nesou-
visejí. Interpretace toho, kdo zůstává 
v zahraničí na opakovaných postdok-
torských stážích, by tak též mohla 
být, že jde o osoby, které jsou schop-
né se vyvázat z osobních a pečova-
telských vazeb, které nemusejí brát 
ohled na partnera či partnerku a své 

děti a jsou schopné „nechat duši 
ve vědě“. Zde se ovšem dostáváme 
k širší otázce toho, co ustavuje vědec-
kou excelenci a zda je vědecká exce-
lence podmíněna naprostou odda-
ností vědě a absolutní vyvázaností 
z pečovatelské a domácí práce. To by 
ovšem znamenalo, že pečující rodiče-
-vědci a vědkyně nemohou být exce-
lentní. 

Protože předkládané analýzy 
nejsou, jak již bylo řečeno, prezen-
továny v rozdělení na doktoran-
dy a doktorandky a postdoktorandy 
a postdoktorandky, není možné vzít 
v potaz faktor stupně vědecké drá-
hy (je zřejmé, že doktorští studují-
cí mohou mít větší tendenci zůstat 
v zahraničí po ukončení doktorá-
tu na postdoktorské stáži a zároveň 
mohou být méně zatížení nutnos-
tí kombinovat pracovní a soukromý 
život než postdoktorandi a postdok-
torandky, kteří často návrat preferují, 
a to právě z osobních důvodů 

Závěrem je tedy možné říci, že 
v České republice máme velice ome-
zené agregované informace o akade-
mické mobilitě, protože se nesbírají 
statistiky a ani se neprovádějí výzku-
my na úrovni státní správy, jako je 
tomu v mnoha zemích EU. To je čás-
tečně dané tím, jak malou pozor-
nost česká politika výzkumu a vývo-
je věnuje výzkumu a monitoringu 
oblasti vědy a inovací, včetně akade-
mické mobility. Tento nedostatek 
publikace v kapitole druhé zcela zře-
telně identifikuje. Částečně ale studie 
zanechává mnohé otázky v důsledku 
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vlastní metodické nejednoznačnosti, 
míchání různých typů nesouměřitel-
ných mobilit a kreativní práce se sta-
tistikami spojené s nejednoznačností 
v tom, co studie vypovídá o dokto-
randech a co o pozdějších typech 
mobility. Zcela mylné a zavádějící tvr-
zení, že v ČR neexistují strukturální 
bariéry pro mobilitu žen, pak odhali-
lo zavedení výše zmíněného pravidla 
u Juniorských grantů GA ČR. Zave-
dení povinnosti absolvovat půlroční 
postdoktorskou stáž v zahraničí jako 
podmínka účasti v soutěži u Juni-
orské granty GAČR vyvolalo bou-
ři nevole a otevřený protestní dopis 
Národního kontaktního centra – 
ženy a věda Sociologického ústavu 
AV ČR, ke kterému se připojilo přes 
700 vědců a vědkyň, kteří protestova-
li právě proti tomuto pravidlu a jeho 

asymetricky negativnímu dopadu 
na matky-vědkyně na počátku drá-
hy. Zde se totiž plně ukázalo, že ženy 
absolvují postdoktorské stáže v mno-
hem menší míře z důvodu rodičovství 
a že takové pravidlo může zakládat 
nepřímou diskriminaci na základě 
rodičovství. Grantová agentura Čes-
ké republiky pravidla účasti po tom-
to tlaku změnila. Půlroční stáž je 
možné rozdělit na dvě kratší, věkový 
limit 35 byl nahrazen 8 lety od ukon-
čení doktorátu, do nichž se nezapo-
čítává mateřská a rodičovská dovole-
ná, ve výjimečných případech je stáž 
možno prominout vůbec a možné je 
též uznat doktorské studium v zahra-
ničí, pokud po něm následovala post-
doktorská stáž v ČR.

Marcela Linková

Helena Šebková, Josef Beneš,  
Vladimír Roskovec
Využití evropských standardů pro  
zajištění kvality na českých vysokých  
školách
Praha: Vyšehrad, 2013, 216 s.

Tato publikace je věnována výsled-
kům mezinárodního projektu, jehož 
cílem bylo identifikovat překážky při 
implementaci Evropských standardů 
a směrnic pro vnitřní zajišťování kva-
lity na vysokých školách. Projekt nesl 
název Identifying Barriers in Promoting 
the European Standards and Guideli-
nes fro Quality Assurance at Institutional 
Level – IBAR. Celá publikace, která 

má šest kapitol, je tedy zaměřena pře-
devším do oblasti týkající se systémů 
vnitřního zajišťování kvality na vyso-
kých školách. 

Po stručném Úvodu následuje kapi-
tola Kvalita vysokého školství v meziná-
rodním kontextu, která se člení na čty-
ři podkapitoly podle nejdůležitějších 
mezinárodních institucí, které se také 
zabývají kvalitou vysokého školství. 
Prvá podkapitola je věnována aktivi-
tám a názorům OECD, druhá poje-
tí kvality v dokumentech Evropské 
komise, třetí aktivitám Evropské aso-
ciace univerzit (EUA) a čtvrtá pojetí 
kvality v rámci Boloňského procesu. 
Obsahem kapitol je především popis 
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a analýza toho, co jmenované insti-
tuce či v případě Boloňského proce-
su spíše platforma sdružující před-
stavitele států, členů Boloňského 
procesu, nevládních odborných gré-
mií a mezivládních institucí doporu-
čují pro zabezpečení kvality na úrov-
ni vnitřních systémů vysokých škol. 
Stručná shrnutí na konci každé kapi-
toly zdůrazňují nejdůležitější myš-
lenky, doporučení či problémy, které 
jednotlivé pohledy přinášejí.

Třetí kapitola je věnovaná Evrop-
ským standardům a směrnicím (ESG) 
pro vnitřní zajišťování kvality na vyso-
kých školách. Převážnou část mono-
grafie tvoří kapitoly čtyři a pět, které 
jsou věnovány projektu IBAR – čtvr-
tá kapitola popisu projektu, teorii 
a metodice, pátá kapitola jeho výsled-
kům. Po závěrečném Shrnutí násle-
duje bohatý seznam literatury, kte-
rý může být vhodnou inspirací pro 
všechny, kteří se tématem kvality 
na vysokých školách zabývají. 

Projekt byl koordinován Centrem 
pro studium vysokého školství, v.v.i 
(Česká republika), dále se do něho 
zapojilo šest partnerů – Universita 
v Durhamu (Spojené království Vel-
ké Británie a Severního Irska), Uni-
versita Twente – Centrum pro vyso-
koškolskou politiku10 (Nizozemsko), 
Centrum pro výzkum vysokoškol-
ských politik11 v Matosinhos (Portu-

10 Centre for Higher Education Policy Studies 
(CHEPS).

11 Centre for Research in Higher Education 
Policies (CIPES).

galsko), Vysoká škola ekonomická 
ve Varšavě12 (Polsko), Universita Kon-
stantina Filosofa v Nitře (Slovensko)
a Lotyšská universita v Rize (Lotyš-
sko). Společné partnerství výzkum-
ných organizací a vysokých škol, roz-
ličné vysokoškolské kulturní tradice 
v jednotlivých zemích a pečlivě vybí-
rané konkrétní instituce, pokrývající 
široké spektrum činností a zaměření, 
přispělo k tomu, že vznikl zajíma-
vý obrázek o tom, jak vnitřní systémy 
zabezpečení kvality na evropských 
institucích fungují i o tom, zda mají 
evropské vysoké školy povědomí 
o základním dokumentu vznikající-
ho Evropského prostoru vysokoškol-
ského vzdělávání.

Projekt sledoval implementaci stan-
dardů ESG část 1 v systémech vnitřní-
ho zabezpečení kvality, v oblasti pří-
stupu ke studiu, dále v problematice 
studentů vysokých škol a hodnocení 
jejich studijních výsledků, řízení kva-
lity, vnitřních a vnějších aktérů v pro-
cesu kvality, akademických pracovní-
ků. Zkoumala se též role informací 
ve vnitřních systémech zabezpečení 
kvality a spolupráce vysokých škol se 
středními školami. Oblasti byly zvo-
leny tak, aby pokryly sedm standar-
dů ESG pro vnitřní systémy zajišťová-
ní kvality. 

Monografie přináší informace 
o hlavních trendech v rozvoji zabez-
pečení kvality, a to z různých úhlů 
pohledu velmi odlišných mezinárod-
ních organizací. Zachycuje počínající 

12 Warsaw School of Economics.
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posun od tradičního pojetí kvali-
ty, které si určovaly především vyso-
ké školy samy, k modelu, kdy to, co je 
„kvalitou“ stále více začínají určovat 
vnější aktéři, zejména představitelé 
státu. To samozřejmě souvisí s posu-
nem vnímání hlavní úlohy vysokých 
škol. Ještě v nedávné minulosti byly 
univerzity vnímány jako poskytovate-
lé nejvyššího vzdělání a měly zejména 
čtyři základní funkce: vytváření a šíře-
ní dominantního odborného a spo-
lečenského názoru, výběr společen-
ských elit, vytváření nových znalostí 
a vzdělávání státních zaměstnanců 
a dalších úředníků13. Nárůst počtu 
studentů (masifikace vysokoškolské-
ho vzdělávání, a to i v jeho nejvyšších 
stupních – magisterském a doktor-
ském) a stupňující se (globální) sou-
těž o finanční a lidské zdroje postup-
ně vedou k tomu, že vysoké školy 
včetně univerzit jsou stále více spojo-
vány s rozvojem společnosti a je jim 
přičítána za tento rozvoj odpověd-
nost14. Tento přístup urychlila nedáv-
ná ekonomické krize a v decizní sféře 
významného počtu evropských zemí 

13 MAASSEN, P; STENSAKER, B. The knowledge 
triangle, European higher education policy 
logics and policy implications. Higher Educa-
tion, 2011, 61, s. 757–769.

14 MAASSEN, P; STENSAKER, B. The knowl-
edge triangle, European higher education 
policy logics and policy implications. Higher 
Education, 2011, 61, s. 757–769. ŠŤASTNÁ, V; 
JAŠUREK, M.; YOUNG, M. University Au-
tonomy in the Turbulent Last Two Decades: a Case 
Study of the Czech Republic and Charles University. 
Příspěvek prezentovaný na výroční konferenci 
CHER (Consortium of Higher Education Re-
searchers). Lausanne, září 2013.

začíná převažovat pohled na univerzi-
ty jako na motor či alespoň možnost řeše-
ní této krize. Tato vize je prezentová-
na širší veřejnosti. Na vysokou školu 
(univerzitu) je tak nahlíženo dale-
ko více optikou podílu, kterým by 
měla přispět k ekonomickému roz-
voji země. Znalosti se více začína-
jí stávat komoditou, u vysokých škol 
jsou hodnoceny výkon, který je čas-
to spojován lineárně s kvalitou (vyš-
ší výkon je vyšší kvalita), a odpověd-
nost (accountability) vůči společnosti. 
Důležitým ukazatelem kvality se stává 
též zaměstnatelnost absolventů, kte-
rou vzdělávací proces může ovlivnit 
jenom do určité (menší) míry apod. 
Zejména názory OECD a Evropské 
komise prezentované v této mono-
grafii představují měnící se para-
digma vysokoškolského vzdělává-
ní a v důsledku toho pojetí kvality. 
Důraz je kladen na sběr dat, mapo-
vání a hodnocení, na znalostní troj-
úhelník, průmyslové doktoráty, prak-
ticky orientované vzdělávání. 

Výsledky výzkumů Evropské aso-
ciace univerzit jsou kvalitě, jak ji 
doposud vnímají vysoké školy, nej-
bližší, taktéž jsou nejblíže vnitřním 
systémům zabezpečení kvality. Bolo-
ňský proces pak přinesl ESG a při-
spěl k vytvoření Evropského regis-
tru kvality (EQAR). Obojí mělo 
podpořit budování důvěry mezi jed-
notlivými agenturami pro zabez-
pečení kvality jakkoliv rozdílného 
zaměření a v důsledku toho i důvěry 
mezi jednotlivými vysokými školami 
a/nebo zeměmi.
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Evropské standardy a směrnice pro 
vnitřní zajišťování kvality na vyso-
kých školách byly přijaty konferencí 
ministrů v rámci Boloňského procesu 
v roce 2005 v norském Bergenu. Jsou 
považovány za jeden z pilířů jak celé-
ho procesu, tak vznikajícího Evrop-
ského prostoru vysokoškolského 
vzdělávání15. ESG (2005) procházejí 
v současné době revizí, jejímž cílem je 
ESG zpřesnit a v novém dokumentu 
kodifikovat praxi v oblasti zajišťová-
ní kvality, která se za období let 2005 
– 2014 v evropských zemích ustálila. 

Lze tedy říci, že tento dokument 
z hlediska kvality vzdělávací činnos-
ti vysokých škol v sobě zahrnuje jak 
osvědčené principy systémů zabez-
pečení kvality: 

prvotní odpovědnost za kvalitu 
svých aktivit a její zabezpečení mají 
vysoké školy; 

zabezpečení kvality odpovídá roz-
různěnosti vysokoškolských systémů, 
diverzitě institucí, programů i stu-
dentů, kteří na nich studují; 

zabezpečení kvality je nastaveno 
tak, aby rozvíjelo kulturu kvality; 

zabezpečení kvality je nastaveno 
tak, aby zohlednilo potřeby a očeká-
vání studentů, všech dalších zainte-
resovaných skupin (akademických 
pracovníků, zaměstnavatelů apod.) 
i společnosti, tak nové nástroje, kte-
ré byly zejména v rámci Boloňského 

15 Pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělá-
vání se v českých textech vžila zkratka EHEA, 
odvozená z anglického Euroepan Higher Educa-
tion Area.

procesu vytvořeny (rámce kvalifika-
cí, metodiku výsledků učení, kredito-
vé systémy typu ECTS apod.) a které 
jsou se zajišťováním kvality propoje-
ny implicitně i více nebo méně expli-
citně. Dále budou v nových ESG 
reflektovány změny v přístupu k vyso-
koškolskému vzdělávání (např. učení 
orientované na studenta – student cen-
tred learning). Stejně jako ESG (2005) 
i návrh revidovaného dokumentu má 
tři části, které reprezentují tři hlav-
ní oblasti zajišťování kvality: část 1 
– ESG pro vnitřní zajišťování kvali-
ty; část 2 – ESG pro vnější zajišťová-
ní kvality a část 3 – ESG pro agentu-
ry zabývající se vnějším zajišťováním 
kvality. Projekt IBAR zkoumal ESG 
(2005), část 1 a poskytl proto i důleži-
té podklady pro jejich revizi.

Není cílem této recenze zabý-
vat se jednotlivými názory uvedený-
mi ve studii ani polemizovat s nimi. 
Nicméně kapitola 5 Výsledky projek-
tu IBAR zahrnuje se svými podka-
pitolami základní oblasti, se který-
mi se potkává každá vysoká škola, 
chce-li zajistit kvalitu své vzděláva-
cí činnosti. Vybrané instituce, na kte-
rých je ukázáno, jak jsou tyto oblasti 
a s nimi související principy ESG pojí-
mány, pokrývají jak v kontextu České 
republiky, tak v evropském měřítku 
celou škálu velmi odlišných kultur, 
ale zejména škálu různých poslá-
ní a rolí vysokých škol. Na jednom 
místě se v každé podkapitole obje-
ví národní, český kontext, sledovaná 
problematika na participujících vyso-
kých školách, mezinárodní srovnání 
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a v poslední části jsou pak formulo-
vány závěry se zaměřením na českou 
situaci. Vedle identifikovaných bariér 
týkajících se implementace ESG jsou 
uváděny i příklady dobré praxe. Kaž-
dý čtenář si může podle zaměření své 
instituce či podle prostředí, ve kte-
rém působí, nalézt celou řadu podně-
tů k přemýšlení, a to nejenom v rám-
ci národního, ale i mezinárodního 
porovnání. Spolu s kapitolou 2 Kvali-
ta vysokého školství v mezinárodním kon-
textu a kapitolou 3 Evropské standardy 
a směrnice pro zajišťování kvality tak čte-
nář nalezne na jednom místě základ-
ní informace o tom, jak je nahlíženo 
na kvalitu vysokých škol, její zabez-
pečování a zejména na vnitřní sys-
témy zajišťování kvality na vysokých 
školách.

Monografie přichází v době, kdy je 
v České republice připravována roz-
sáhlá novela vysokoškolského záko-
na zaměřená zejména na změnu sys-
tému akreditací. Kromě akreditace 
studijních programů by byla mož-
ná i akreditace celých širších oblas-
tí vzdělávání, v jejichž rámci by pak 
uskutečňování konkrétních studij-
ních programů bylo v gesci vysoké 
školy. Doposud se v návrhu novely 
s ESG explicitně vůbec nepracovalo. 
Je to škoda, neboť tento dokument 
zachovává přístup k systému zabez-
pečení kvality na vysoké úrovni z tra-
dičního pohledu, v České republice 
pěstovaného prakticky od roku 1998. 
Je to tedy přístup blízký našim vyso-
kým školám. Nový návrh ESG pra-
cuje i s novými trendy. Pro Českou 

republiku je důležitý prostor, kte-
rý ponechává pro různé typy institu-
cí se zcela odlišným posláním a rolí 
v národním (i evropském) vysoko-
školském systému. 

To, že Česká republika nevyužívá 
ESG a nepracuje s tímto dokumen-
tem explicitně, není v Evropě ojedi-
nělé. Výzkumy EUA ukázaly, že pově-
domí o ESG je na vysokých školách 
v Evropě nízké, protože instituce 
se soustřeďují na národní požadav-
ky, které ESG ne vždy berou expli-
citně v úvahu. Koordinace a podpo-
ra pro implementaci ESG ze strany 
státu by tedy byly žádoucí. Imple-
mentace ESG by napomohla využí-
vat všechny nástroje, které nabízí náš 
zákon o vysokých školách (v publika-
ci jsou popsány v kapitole 5). Poznat-
ky získané v projektu IBAR ukazují, 
že klíčovými silami ale musí být logi-
ka dané instituce a její speciální dynami-
ka. Mohou působit jako bariéry, ale 
i jako hnací síla. V Závěru jsou formu-
lována doporučení pro české vyso-
ké školy a jejich systémy zabezpečení 
kvality. Důležitá jsou zejména proto, 
že ponechávají hlavní odpovědnost 
za kvalitu na vysoké škole, zdůraz-
ňují pěstování kultury kvality uvnitř 
instituce, tedy celkové atmosféry zalo-
žené na shodě na tom, co kvalita v daném 
kontextu konkrétní vysoké školy zna-
mená. Zdůrazněno je to, že mecha-
nismy a nastavení systému zabezpe-
čení kvality musí odpovídat zaměření 
a roli vysoké školy. Potenciální diverzi-
tu v celém systému vysokého školství 
v České republice pak může „vhodně 
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vyvážit a harmonizovat soulad principů 
těchto systémů zabezpečení kvality na jed-
notlivých školách, jakkoliv různých, právě 
s jednotlivými standardy ESG a jejich 
směrnicemi“ (str. 207). Zajišťování kva-
lity není cíl sám o sobě, nýbrž nástroj, 
který má sloužit ke zkvalitnění vzdě-
lávací činnosti a měl by vždy reflekto-
vat fakt, že pojetí kvality není jedno 
a v jeho rozličnosti je síla celého sys-
tému.

Monografie stojí za přečtení a pře-
mýšlení i v souvislosti se zmíněnými 
reformami, které v brzké době čeka-
jí Českou republiku a její vysoké ško-
ly. V tomto směru bych chtěla zakon-
čit toto stručné pozvání do oblasti 
zajišťování kvality citátem z vystou-
pení představitele Rady Evropy, pana 
Sjura Bergana, na konferenci mini-
strů v belgické Lovani: „Reformy, jež 
byly zahájeny s nadšením, mohou zanik-
nout v lhostejnosti, pokud nebudou slou-
žit vizi, která bude obsahovat více než 
pouhá nařízení a opatření.“ Bergan 

dále citoval výrok chilského sociologa 
Eugenia Tironiho: „Odpověď na otáz-
ku, jaké vzdělání potřebujeme, hledejme 
v odpovědi na jinou otázku: jakou spo-
lečnost chceme vytvořit?“16 a upozor-
nil tak na prostý fakt, na který se čas-
to ve zrychleném tempu současného 
světa zapomíná, že změny vzděláva-
cího systému budou mít dalekosáhlé 
dopady na budoucí vývoj společnos-
ti, který se projeví v dlouhodobém 
horizontu, a to, jak bude pojímána 
kvalita a dbáno o její zabezpečení, 
bude bezesporu jedním z determi-
nantů tohoto vývoje. 

Věra Šťastná

16 Eugenio Tironi: El sueño chileno (Chilský sen). 
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronder-
wijs/bologna/conference/documents/CoE_
address_Leuven_280409.pdf
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Quality assurance methods  
in Russia

In the history of the development 
of quality assurance (QA) in Russia we 
can mark three distinct periods: inno-
vation period, European period and 
the period when accreditation policy 
simultaneously fulfilled the functions 
of control (obligatory state accredita-
tion) and voluntary function. 

The period between 1992-2003 was 
the period of establishing accredi-
tation system, when on the basis of 
international good practice new tech-
nologies for collecting information, 
developing indicators and criteria for 
state accreditation procedure were 
developed. 

The period between 2004-2009 was 
characterized by orientation towards 
the European standards and guide-
lines, adjusting the performance of 
educational institutions in accordance 
with European QA principles, includ-
ing the establishment of internal qual-
ity assurance systems in educational 
institutions, learning outcomes, open-
ness and transparency of accreditation 
decisions. 

Finally, the period between 2009 and 
present time is characterized by the 
division of the functions performed by 
the state accreditation (the function 
of control over legislation compliance 
by HEIs) and the functions performed 
by voluntary accreditation (trust and 
excellence).

The last 5-7 years have witnessed 
new processes connected with the 

development and introduction of new 
voluntary evaluation models of educa-
tion quality system, and also structural 
changes in higher education. 

First, the scope of higher profes-
sional education decreased due to the 
demographic crisis and new educa-
tional policy. We can observe the opti-
mization processes of HEIs’ network 
counting 900 HEIs.

Second, new categories of HEIs have 
been added to the structure of high-
er education: Federal Universities and 
National Research Universities which 
have been assigned a special mission 
of becoming a driving force of high-
er education development in mod-
ern Russia. They are expected to devel-
op best practices and models in the 
spheres of management, methodolo-
gy and content of educational process 
and research, to search for most effec-
tive ways of integration into the global 
educational area.

Third, the number of educational 
programmes which are delivered by 
HEIs is estimated as 25,000. Two-cycle 
system is being actively embedded in 
HEIs.

2012 was the pivotal moment in the 
state policy which was characterized by 
fundamental changes in the context of 
accreditation policy. Thus, it became 
the point in legal formalizing of sev-
eral forms of voluntary accreditation, 
defining the requirements to organiza-
tions which are authorized to conduct 
such an accreditation. Russia is one 
of the countries where there is a dis-
tinct severing between an obligatory 
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form of accreditation (state accredi-
tation) and voluntary forms (public 
accreditation and professional and 
public accreditation). This the con-
text in which voluntary accreditation 
has proved itself to be an important 
though initial alternative to govern-
ment regulation.

State accreditation, which is obliga-
tory for all HEIs, is conducted by the 
state educational governing body and 
aims at the recognition of the quali-
ty of higher education as correspond-
ing to the Federal State Education-
al Standards (FSES). State-accredited 
HEIs are entitled to award diplomas. 
Besides the state accreditation sta-
tus provides certain other rights and 
benefits that are of vital importance 
to the private sector, allowing non-
state institutions to operate on equal 
terms with state HEIs. All the proce-
dures and decisions depend on the 
state body and accreditation status is 
granted for 6 years.

The Federal Act „On Higher Edu-
cation in the Russian Federation” of 
December 29, 2012 served as the impe-
tus for clarifying voluntary forms of 
accreditation. 

Public accreditation of education-
al institutions in Russia is conducted 
by non-governmental organizations. 
Those can be Russian, foreign or 
international organizations. The pro-
cedure of public accreditation, ways 
and methods of evaluation and also 
rights given to the accredited educa-
tional institution is set by the public 
organization itself.

Professional and public accredita-
tion of educational programmes is 
provided by organizations established 
by public (non-governmental) bodies, 
professional associations and unions. 
Procedure, ways and methods of eval-
uation and also rights granted to the 
educational institutions offering the 
accredited educational programmes 
are set by the employers, the associa-
tion of employers or by organizations 
which are authorized by them to exe-
cute this accreditation.

On the one hand, voluntary accred-
itation does not award higher educa-
tional institutions with the rights and 
privileges granted by state accredita-
tion, but on the other hand it takes 
into account a higher level of expec-
tations that public organizations and 
employers have and which contrib-
utes to the prestige of accredited pro-
grammes, their attractiveness for pro-
spective students, as well as to their 
relevance from the perspective of 
employers. Voluntary accreditation 
is conducted by independent quali-
ty assurance agencies and, thus, is not 
influenced by the governmental edu-
cational authorities. Besides, the out-
comes of public accreditation may be 
considered in the state accreditation 
procedures.

Voluntary accreditation does not 
duplicate state accreditation proce-
dures and standards. Professional 
and public associations are eligible to 
establish their own standards for eval-
uation of educational programmes. 
Russian accreditation agencies develop 
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their standards and criteria on the 
basis of the European Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area 
(ESG – ENQA), as well as US stand-
ards (for example, the standards of the 
Accreditation Board for Engineering 
and Technology (ABET) for accredita-
tion of engineering programmes) etc. 
This tendency is determined by Rus-
sia’s involvement in broad Europe-
an and global integration processes 
with the aim to harmonize the Russian 
higher education system with those 
of the other global quality assurance 
area to apply common principles relat-
ing to the content and structure of the 
educational process in HEIs, and, as 
a result, to use common standards for 
quality assurance in higher education.

Currently prospective students, 
employers and academic community, 
both within Russia and beyond, need 
impartial information on the quality 
of educational programmes in addi-
tion to the data relating to HEIs as 
a whole. Russia succeeded in launch-
ing a unique project „The Best Educa-
tional Programmes in Russia” focusing 
on recognition of educational pro-
grammes both by academic commu-
nity, as well as by scientific, student, 
employer and government bodies. 

The project has been implemented 
for the last four years by the Nation-
al Centre for Public Accreditation 
(NCPA), the Guild of Experts in Edu-
cation and the journal Accreditation 
in Education. It fulfills the functions 
of enhancement of higher education 

system and has real results in the form 
of the reference book which is availa-
ble to general public and published 
in electronic format both in Russian 
and English. One of the main objec-
tives of the project is to identify the 
programmes which are recognized by 
the academic and professional com-
munities as the most trustworthy and 
can therefore be recommended for 
employers, applicants and their par-
ents.

The project makes use of the meth-
odology of the on-line survey of aca-
demic and professional staff to eval-
uate the quality of programmes. The 
Internet-survey technology allows 
executing on-line large-spectrum 
sociologic surveys in the field of qual-
ity evaluation of the educational pro-
grammes in Russia. 

The experts choose the most rele-
vant indicators out of the recommend-
ed set according to which they identi-
fy excellent educational programmes. 
For this purpose the system of indices, 
which consists of 10 indicators, was 
developed. The system was designed 
with the help of certified experts and 
using the ‘Salmi formula’. The indica-
tors were united into three criteria:
1. Concentration of talents: selection 

of the best school-leavers; promi-
nent students’ achievements; promi-
nent scientists; successful graduates.

2. Sufficiency of resources: effective 
academic infrastructure (libraries, 
laboratories), excellent infrastruc-
ture of service, consistent efficient 
budgeting (state budgeting, grants).
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3. Effective management: strong team 
of managers, effective organization 
of academic process, continuous 
perfection and demand for the study 
programme.
In 2014 the new criteria «achieve-

ments» was added for the expert vote, 
which allowed evaluating the level 
of educational activity in the delivery 
of each programme more thorough-
ly. It was suggested supplementing 
the survey of experts with the analysis 
of actual measurable achievements of 
educational programmes. As an illus-
tration of such achievements there can 
be identified the results of the Uni-
fied State Exam and Federal Internet-
Exam, the results of students’ partici-
pation in international and national 
olympiads, personal grants, etc. 

The results of the first two surveys 
showed that evaluation of quality of 
educational programmes was extreme-
ly demanded and involved more than 
4000 independent respondents. The 
third survey 2012-2013 identified 2496 
educational programmes, delivered 
by the HEIs, out of 36767 education-
al programmes as outstanding (6.8 %). 
According to 2014 project results, 10 
per cent of the programmes were rec-
ognized as the best. Each year the pro-
ject gain more and more supporters 
and participants who actively express 
their opinions on the quality of edu-
cational programmes. So annually 
respondents choose from 6 to 10 per 
cent of programmes and these results 
are of a great significance for appli-
cants and their parents. These are the 

major groups who need information 
on the best programmes both nation-
wide and in particular regions of Russia 
to make a decision to enter the univer-
sity. Besides, the results of the project 
are used by general public, including 
governing bodies and accreditation 
agencies. 

Transparency of the survey results 
establishes credibility of the HEIs, 
serves as a stimulating mechanism 
for development of academic activity, 
assures positive social image of HEIs 
which deliver excellent educational 
programmes. It is the multifaceted in-
depth programme evaluation based 
on the use of expert opinion that con-
stitutes the primary focus of public 
accreditation.

The results of the project are directly 
used by the National Centre for Pub-
lic Accreditation (NCPA). Education-
al programmes, which are recognized 
by professional, academic and scien-
tific community, can apply for NCPA 
accreditation.

The National Centre for Public 
Accreditation (NCPA) was established 
in 2009. Since that time 251 educa-
tional programmes have undergone 
accreditation. 282 experts took part 
in external reviews of the education-
al programmes, including 101 foreign 
experts from 20 countries, 77 repre-
sentatives of the academic society, 52 
representatives of employers and 52 
students.

Evaluations during the public 
accreditation procedures and the 
project results together provide the 
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general public with sufficient and rel-
evant information about the effective-
ness of reviewed programmes, which 
makes public accreditation highly rel-
evant to present day Russia. 

There are many ways to use voluntary 
accreditation results in Russia. One 
of the options is ranking compiling. 
Ranking lists of accredited education-
al programmes and educational insti-
tutions can be compiled by employers 
or institutions, authorized by them. 

As mentioned earlier, one of the 
priorities of the development of the 
national higher education system, 
particularly the area of federal and 
national research universities, is their 
placement in the world rankings and 
accreditation of their educational pro-
grammes by recognized foreign qual-
ity assurance agencies. Thus a set of 
legislative initiatives have been high-
lighted in Russia. The launch of 5/100 
project focusing on appearing of five 
Russian universities in the global top 
100 by the year 2020 made the topic of 
rankings as relevant as ever. 

Importance of higher education 
for the global competitiveness of the 
national economics determines close 
attention to the questions of high-
er education quality which leads to 
a large use of world and national uni-
versity rankings as instruments of 
information transparency.

Academic rankings serve numer-
ous purposes. They satisfy consumers’ 
demand for easy-to-read information 
about the image of HEIs, encourage 
competition between the HEIs, serve 

as a logic reason for distribution of 
financial resources in the higher edu-
cation sector and differentiate edu-
cational institutions and educational 
programmes. 

Many countries (Germany, Great 
Britain, USA, Japan, China, Spain 
and others) have big experience in 
the development of university rank-
ings. International practices of rank-
ing development are undoubtedly of 
great interest for Russia. 

In 2013, in the perspective to 
contribute and improve the com-
petitiveness of Russian HEIs,  
the Ministry of Education and Science 
of the Russian Federation initiated the 
project of the national ranking of lead-
ing world and Russian universities. 
Development of the national rank-
ing version is considered to be one of 
important tools enabling five Russian 
universities to enter top-100 in World 
University Ranking by 2020. Accord-
ing to the project plan it is planned to 
develop the methodology of compara-
tive assessment of national and world 
HEIs activities, methodology of rank-
ing development, interaction mech-
anisms with foreign universities and 
experts, expert councils for assess-
ment of reputation characteristics, 
ranking promotion campaign, etc.

The important question that has to 
be put when developing the national 
ranking is how to provide correlation 
of criteria of the national ranking with 
international ones, work out the meth-
odology of comparative assessment of 
HEIs’ performance, consideration of 
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valid statistical data and expert assess-
ment, etc.

Comparative analysis of different 
accreditation forms and rankings on 
the basis of certain parameters such as 
function, form, engaging stakeholders 
to the procedure, methodology and 
decision is represented below.

Currently different stakeholder 
groups, from high-ranking state offi-
cials to employers, are showing con-
siderable interest in the development 
of voluntary accreditation in Russia. 

The question of recognizing the 
results of voluntary accreditation 
and other significant results such as 

ranking lists, Federal exam’s results, 
Olympiads and etc. is still relevant and 
open with respect to the accredita-
tion system in Russia. Especially when 
speaking about the balance between 
accountability and enhancement in 
accreditation system the important 
issue is how to combine both obliga-
tory and voluntary forms of accredita-
tion, the accountability and improve-
ment functions in one national quality 
assurance scheme. 

Over the past twenty years accredita-
tion policy has undergone important 
changes. Accreditation system of Rus-
sia is relatively young in comparison 

Table 1: Comparative analysis of accreditation forms and ranking in Russia

QA 
instruments/ 
comparative 
parameters

State 
accreditation

Public 
accreditation

Professional 
and public 
accreditation

Ranking

Function accountability enhancement enhancement improvement
Form compulsory voluntary voluntary voluntary
Object of 
evaluation

educational 
programmes

HEIs educational 
programmes

HEIs

Stakeholders governing 
bodies

non-
governmental 
organizations

non-governmental 
organizations, 
professional 
associations and 
unions

different 
referent 
groups: 
employers, 
students, 
alumni, 
academic 
society, etc.

Methodology document 
analysis mainly, 
site-visit

external 
review,  
site-visit

external review, 
site-visit

indicator or 
factor analysis 
on the basis 
of open 
information
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with other systems but has specific 
features which reflect national qual-
ity assurance system. As mentioned 
earlier, the need for introduction of 
voluntary forms of accreditation was 
specified quite recently due to the 
major structural reforms initiated.
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9. ročník konference Quality 
Assurance Forum: Changing 
education? QA and the shift 
from teaching to learning

Barcelona, 13. 11. 2014

V polovině listopadu proběhla 
v Barceloně konference o kvalitě vyso-
koškolského vzdělávání s názvem 
Quality Assurance Forum: Changing edu-
cation, která se zaměřila na proměnu 

vzdělávání a posun směrem od tea-
ching k learning (viz níže). Konferenci 
pořádala Evropská asociace univerzit 
(European University Association), jejíž 
náplní je spolupráce evropských uni-
verzit ve prospěch rozvoje vysoko-
školského vzdělávání v Evropě. Cílem 
konference bylo reflektovat dosavad-
ní vývoj v Evropě v oblasti zajišťová-
ní a rozvíjení kvality vzdělávání (qua-
lity assurance, quality enhancement) 
a poskytnout vysokoškolské komuni-
tě platformu k rozvíjení evropského 
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dialogu o výzvách a budoucnosti 
vysokoškolského vzdělávání. 

Na plenárních zasedáních a v para-
lelních pracovních skupinách 
a workshopech se diskutoval součas-
ný vývoj v zajišťování kvality v terci-
árním vzdělávání a sdílely se praktic-
ké zkušenosti z různých zemí. Byly 
reflektovány současné trendy a výzvy 
v oblasti vysokoškolského prostře-
dí se speciálním důrazem na přístup 
orientovaný na studenta a zajišťová-
ní kvality v době měnícího se vztahu 
učitel-student.

V době, kdy narůstal a narůstá 
počet studujících, roste jejich diver-
zita v předpokladech, požadavcích 
i motivaci a významně rostou také 
nároky na individuální přístup ke stu-
dentům a respekt k různým potře-
bám specificky zaměřených cílových 
skupin. S tím souvisejí i významné 
kvalitativní změny, které pozorujeme 
v evropském, ale i českém kontextu. 
Jde o proměnu všech aspektů terciár-
ního vzdělávání – od obsahu a forem 
výuky přes způsoby a formy studia až 
po standardy sledování kvality a říze-
ní vysokých škol. Standardně pojíma-
ný proces výuky jako jednosměrný 
přenos informací v rámci přednášek 
a seminářů je nedostačující a v dnešní 
situaci se očekává, že středem pozor-
nosti již nebude výuka pojata jako 
transfer znalostí od vyučujícího smě-
rem ke studentovi, ale přístup zamě-
řený právě na samotného studen-
ta. Poslání vzdělávací instituce není 
založeno na předávání konkrétních 
hotových znalostí a dovedností, ale je 

chápáno spíše jako podpora schop-
nosti studentů učit se. 

Tento posun od teaching k learning 
přináší nutně také proměnu role uči-
tele. Postavení učitele se pak více 
zaměřuje na hledání způsobů výu-
ky, které umožní dosáhnout očeká-
vaných výstupů i méně akademicky 
orientovaným studentům. Celkově 
jde o posun ve vnímání a postave-
ní akademického pracovníka od čis-
tě vědeckého směrem k pedagogic-
kému, kdy se sám stává průvodcem 
vzdělávání a podporovatelem aktiv-
ního přístupu studentů. Tyto trendy 
vysokoškolského vzdělávání přiná-
šejí i nové požadavky na schopnos-
ti vyučujících, které jejich domovské 
vzdělávací instituce mají podporovat 
a pomáhat jim rozvíjet pedagogické 
dovednosti. 

V rámci konference bylo významně 
diskutováno i samotné zapojení stu-
dentů do procesů zajišťování kvali-
ty. Např. v úvodní přednášce otevřela 
Philippa Levy z Akademie vysokého 
školství (The Higher Education Acade-
my) téma studentské zodpovědnos-
ti a angažovanosti na pozadí neustá-
le se měnícího prostředí, ve kterém se 
zajišťování kvality uskutečňuje (rych-
le a neustále se měnící situace, spoje-
ní s ekonomickým vývojem a zaměst-
natelností absolventů, finanční 
omezení atd.). Princip partnerství 
a spolupodílení se na vytváření vědě-
ní (co-creation of knowledge) dává stu-
dentům prostor pro převzetí odpo-
vědnosti, přispívá k inkluzivnímu 
vzdělávání a k vytváření komunitního 
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prostředí a také vede ke zlepšování 
kurikula a kvalitě vzdělávání.

Přechod k univerzálnímu systé-
mu se ve vzdělávací oblasti projevuje 
zvyšujícím se důrazem na neformál-
ní a celoživotní proces vzdělávání. 
Téma rozpoznání a uznání nefor-
málního vzdělávání bylo na konfe-
renci široce diskutováno z mnoha 
pohledů (zapojení studentů, převze-
tí zodpovědnosti, vytváření prostředí 
pro uznávání tohoto typu vzdělává-
ní). Na konferenci se také diskuto-
vala role a způsoby hodnocení kva-
lity vzdělávání profesně zaměřených 
institucí. Lucien Bollaert představil 
hlavní přístupy hodnocení vzdělává-
ní profesně orientovaných institutů, 
praktické tipy i dopady na uplatnitel-
nost absolventů, což bylo jedno z vel-
mi významných témat letošní konfe-
rence. 

Konferenci uzavřel blok o moder-
ních technologiích, který se zabýval 
tím, jak mohou technologie přispět 
ke kvalitě vzdělávání a k samotnému 

posunu od teaching k learning. Cristo-
bal Cobo z Oxfordského interneto-
vého institutu (Oxford Internet Insti-
tut) zdůraznil důležitost moderních 
technologií, které však mají být správ-
ně užity při podpoře kreativity, spo-
lupráce a rozvoje znalostí a schop-
ností jednotlivých studentů. 

Celkově konference svým formá-
tem (workshopy založené na vlast-
ním poznání), obsahem (důležitost 
přístupu zaměřeného na studenta) 
i evropskými experty na problemati-
ku poskytla účastníkům mnoho cen-
ných nápadů a podnětů k přemýšle-
ní a k diskuzi. Právem se tradičně řadí 
k nejvýznamnějším událostem v dis-
kuzi o kvalitě vysokoškolského vzdě-
lávání v Evropě. 

Prezentace a video záznamy 
z konference stejně jako podkla-
dy workshopů můžete nalézt na: 
http://www.eua.be/events/past/2014/
EQAF-2014/Presentations.aspx.

Markéta Smrčková

27. výroční konference 
Konsorcia výzkumníků 
ve vysokém školství (CHER) 
2014

Ve dnech 8.-10. 9. 2014 se v Římě 
konala tradiční konference nejdůleži-
tější evropské asociace v oblasti výzku-
mu vysokého školství, která sdružu-
je komunitu akademiků a akademiček 
zabývajících se nejen výzkum vysokého 

školství, ale i expertízou v této oblasti. 
Toto tradiční setkání tak ukazuje, jak 
si výzkum vysokého školství v Evropě 
stojí, jaké nové trendy se zde objevu-
jí a mimo jiné také ve kterých zemích 
a ve kterých institucích v současnosti 
tento výzkum nejvíce prospívá. Krát-
ce řečeno, je tato akce obrazem evrop-
ské akademicko-expertní komunity, 
do které patří i časopis Aula. 

V čele Konsorcia výzkumníků 
ve vysokém školství (Consortium of 
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Higher Education Researchers – CHER) 
stojí přední odborníci z hlavních 
(nejen) evropských institucí věnu-
jících se výzkumu vysokého škol-
ství. V čele výboru je profesor Patrick 
Clancy z University College v Dubli-
nu a hlavním tajemníkem a takříka-
jíc duší všech akcí CHER je profesor 
Pedro Teixeira, ředitel portugalské-
ho Centra pro výzkum vysokoškolské 
politiky (CIPES) v Portu. Letošními 
pořadateli byly kolegyně z římské-
ho Centra pro ekonomický výzkum 
růstu a podniků (CERIS), který je 
součástí italské „akademie věd“, tedy 
Národní rady pro výzkum (Consi-
glio Nazionale delle Ricerche – CNR). 
Tým organizátorů a organizátorek 
v čele s Emanuelou Reale připravil 
velmi kvalitní prostředí v příjemném 
konferenčním centru a také v hlav-
ní budově CNR poblíž obřího kom-
plexu hlavní římské univerzity Sapi-
enza. A v neposlední řadě také velmi 
pohostinný společenský program. 

Konferenční výbor se snažil zacho-
vat charakter akce spíše v duchu 
setkání oborové komunity, kde bylo 
dostatek prostoru k výměně zkuše-
ností a navázání vzájemných kon-
taktů a spolupráce. Akce tak nepře-
rostla do příliš velkých rozměrů, což 
mělo ovšem i odvrácenou stranu v jis-
té uzavřenosti vůči příbuzným obo-
rům, komunitám, institucím a orga-
nizacím. Nicméně i tak program 
naplnil bohatě dvou a půl denní trvá-
ní konference ve čtyřech paralel-
ních sekcích. Hlavním mottem kon-
ference bylo „Univerzity v pohybu: 

Posouvání institucionálních a orga-
nizačních hranic“. Snahou organi-
zátorů tak bylo poukázat na radikál-
ní proměny, jakými současné vysoké 
školství prochází na institucionál-
ní úrovni. Logickým krokem tak bylo 
pozvání profesorky organizačních 
studií z Royal Holloway Universi-
ty of London Alice Lam, která sezná-
mila účastníky se současnými teori-
emi proměn pracovních podmínek 
a kariér. Druhým hlavním řečníkem 
byl kalifornský profesor John Aubrey 
Douglass z Centra pro výzkum vyso-
kého školství v Berkeley, Universi-
ty of California, který představil svůj 
ambiciózní koncept „university jako 
vlajkové lodi“ („flagship university“), 
který by měl nahradit v současnosti 
tolik diskutované paradigma „univer-
sity světové úrovně“ („world-class uni-
versity“). 

Jednotlivé sekce pak odrážely více 
či méně úspěšně jednotlivé tematic-
ké oblasti výzkumu vysokého škol-
ství: proměna funkcí, cílů a záběru 
vysokoškolských institucí, spoluprá-
ce napříč institucionálními a orga-
nizačními hranicemi, posun hra-
nic v akademické profesi, obecná 
témata ve výzkumu vysokého škol-
ství. Jak je tedy zvykem u tohoto typu 
akcí, ponechali si pořadatelé mož-
nost zařadit příspěvky, které neod-
povídaly tématu konference, do čtvr-
té nespecifikované sekce. Přesto se 
jim ne vždy podařilo vhodně zařa-
dit jednotlivé příspěvky do tematic-
kých sekcí a před překvapeným účast-
níkem se tak spíše otevírala neustále 
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nová témata, jakkoli převážně zajíma-
vá a podnětná. Většina autorů a auto-
rek příspěvků se snažila navázat 
na hlavní téma konference a vztáh-
nout své rozmanité výzkumné výsled-
ky k organizačním proměnám vyso-
kých škol. V této souvislosti bylo 
možné vysledovat hlavní obecné 
trendy v interpretaci současných pro-
blémů, které odpovídají obecnějšími 
kontextualizacím jednotlivých empi-
rických výzkumů. Mezi nimi patřily 
na konferenci k nejčastěji diskutova-
ným otázky spojené s pojetím exce-
lence vysokoškolských institucí, resp. 
jejich hodnocením, s nástupem aka-
demického kapitalismu, marketiza-
ce a komodifikace vysokoškolského 
vzdělávání a jejich dopadů na vysoké 
školy. Jako zajímavý a přitažlivý trend 
se také ukázaly snahy o sběr kvantita-
tivních dat o vysokoškolských institu-
cích a jejich využití v konstrukci indi-
kátorů pro vysokoškolskou politiku. 
Kulatý stůl zorganizovaný k tomuto 
tématu, kde byly prezentovány dva 
takto zaměřené projekty (U-Multi-
rank a ETER) poukázal také na to, 

že má v této oblasti komunita vyso-
koškolského výzkumu společné pole 
zájmu s komunitou, která se zabývá 
indikátory v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací (viz konferenční řada „Sci-
ence and Technology Indicators“).

Letošní konference CHER tak uká-
zala, že je komunita evropského 
výzkumu vysokého školství stabilizo-
vaná v několika hlavních institucích, 
ale že se objevují také nové organiza-
ce a vědci a vědkyně se zájmem o tuto 
oblast. Výroční konferenci toho-
to typu by prospěla o něco větší ote-
vřenost nejen začínajícím badatelům 
a badatelkám, ale také jiným komu-
nitám z příbuzných oborů. Přední 
místo mezi evropskými výzkumný-
mi organizacemi v této oblasti zastá-
vá portugalský CIPES, který bude 
také organizátorem příští konferen-
ce CHER. Uvidíme, zda se tentokrát 
podaří v Portugalsku o něco více ote-
vřít tuto platformu pro komunika-
ci v odborné komunitě i vůči novým 
přístupům a myšlenkám.

Karel Šima

IPN Metodika navrhne 
nový systém hodnocení 
a institucionálního financování 
výzkumných organizací

Individuální projekt národní (IPN) 
s plným názvem „Efektivní systém 
hodnocení a financování výzkumu, 

vývoje a inovací“ realizuje Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost 
(www.metodika.reformy-msmt.cz). 
Projekt byl zahájen 1. 2. 2012 a ukon-
čen bude 31. 10. 2015. Řešení pro-
jektu vede hlavní odborná garantka 
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
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Význam hodnocení za hranicemi ČR
Hodnocení je považováno za důle-

žitý strategický nástroj pro řízení 
systému výzkumu, vývoje a inovací 
(VaVaI) na všech úrovních. Význam 
hodnocení v celém světě roste, pro-
tože kvalitní a relevantní VaVaI je stá-
le významnějším faktorem ekono-
mického růstu země a jako takový 
je dlouhodobě podporován růstem 
objemu veřejných výdajů. Důležitost 
se zvyšuje i v důsledku sílících nároků 
na odpovědnost za účelně a hospo-
dárně vynaložené veřejné prostřed-
ky a stupňujícího se tlaku společ-
nosti na sociální relevanci výzkumu. 
V neposlední řadě je hodnocení VaV-
aI i reakcí na omezenost disponibil-
ních finančních zdrojů.

Systém hodnocení v ČR
V původním pojetí měla sloužit 

Metodika hodnocení vytvářená Radou 
vlády pro výzkum, vývoj a inovace jako 
zdroj informací o výkonnosti výzkum-
ných organizací (VO) a neměla mít 
přímý vliv na jejich institucionální 
financování. Tato situace se však radi-
kálně změnila v roce 2009 jako reakce 
na novelu Zákona č. 130/2001 o pod-
poře výzkumu, která zakotvila, že 
institucionální podporu lze poskyt-
nout na dlouhodobý koncepční roz-
voj výzkumné organizace na základě 
zhodnocení jí dosažených výsledků. 
Byla to pak Metodika 2010, která popr-
vé obsahovala kapitolu „Pravidla roz-
dělování institucionálních prostředků 
výzkumným organizacím a stanove-
ní finanční hodnoty bodu“ popisující 

explicitně převod bodů na peníze. 
V roce 2010 bylo podle výsledků hod-
nocení alokováno asi 30 % instituci-
onální podpory VaV, v roce 2012 asi 
90 % a v příštích letech měla být podle 
hodnocení výkonů rozdělována insti-
tucionální podpora celá. Tato situace 
nakonec nenastala a v současné době 
je pouze malá část institucionální 
podpory závislá na bodech z hodno-
cení a připravují se pravidla pro pře-
chodné období před zavedením zcela 
nového systému hodnocení a institu-
cionálního financování VO.

Mezinárodní audit systému VaV-
aI v ČR z roku 2011 konstatoval, že 
„Hodnocení v českém systému VaVaI fun-
guje špatně. Použití Metodiky hodnoce-
ní pro účely institucionálního financová-
ní je nevhodné, protože deformuje chování, 
snižuje stabilitu výzkumného systému a je 
na překážku jeho výkonnosti. Je přespří-
liš zaměřeno na výstupy a poskytuje málo 
informací o tom, zda jsou státní zásahy 
úspěšné a zda programy splňují vytčené cíle. 
V praxi hodnocení je třeba provést radikál-
ní změny a využít hodnocení pro dosažení 
zodpovědnosti a k tvorbě a zlepšování poli-
tik“ (více na http://audit-vav.reformy-
-msmt.cz/soubory-ke-stazeni). Úkol 
vypracovat nový na mezinárodní stan-
dardy orientovaný systém hodnoce-
ní se objevil i v řadě našich národních 
strategických materiálů.

Cíl IPN Metodika
Hlavním cílem IPN Metodika je 

navrhnout a pilotně ověřit systém 
celonárodního hodnocení VO podle 
principů ověřených mezinárodní 
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praxí se zapojením peer-review a dopo-
ručit nový systém institucionálního 
financování. Tato metodika by měla 
být multikriteriální, oborová a měla 
by zohledňovat postavení dané VO 
v českém systému VaVaI. Aby moh-
ly být připraveny podmínky pro zave-
dení nového hodnocení do praxe, je 
součástí projektu i vypracování Stu-
die proveditelnosti organizačního 
zajištění a Návrh legislativních změn. 
V obecné rovině usiluje projekt 
o zlepšení celkové kultury hodnocení 
v oblasti VaVaI a o změnu obecně roz-
šířeného mylného názoru, že základ-
ním cílem hodnocení je rozdělování 
institucionální podpory podle získa-
ných bodů. Součástí projektu je i kurz 
„Hodnocení VaV v teorii a praxi“ který 
absolvuje 25 účastníků. 

Hodnocení a institucionální 
financování v pojetí IPN Metodika

Principy hodnocení jsou postave-
ny na tzv. informovaném peer-review, 
které bude prováděno v šesti hlav-
ních panelech a dvaceti čtyřech hod-
notících oborových panelech. Hod-
notit se bude tzv. výzkumná jednotka, 
odpovídající jedné oborové skupi-
ně na jedné hodnocené instituci, a to 
v několika dimenzích: výzkumné 
prostředí (řízení VO, infrastruktu-
ra, lidské zdroje), postavení v národ-
ní a mezinárodní komunitě (zapoje-
ní do výzkumné spolupráce, celková 
výzkumná výkonnost (produktivita, 
kapacita, kvalita výzkumu), vědec-
ká excelence (nejlepší výstupy) a spo-
lečenská relevance (aktivity pro 

odběratele výsledků). Každá z dimen-
zí bude mít různou váhu podle typu 
a mise VO. Například vědecká exce-
lence může být zdůrazněna pro veřej-
né vysoké školy, zatímco pro VO apli-
kovaného výzkumu může mít vyšší 
váhu společenská relevance. Výsled-
kem pak bude přidělení bodů na stup-
nici 1 – 5 v jednotlivých dimenzích. 
Tento způsob hodnocení umož-
ní porovnávat výkonnost a kvalitu 
výzkumu VO na národní i mezinárod-
ní úrovni. Syntéza výsledků na úrovni 
VO i na úrovni národní bude posky-
tovat důležité informace pro politická 
a strategická rozhodnutí. Je samozřej-
mé, že takové hodnocení nelze reali-
zovat každý rok. Racionální strategie 
může počítat s hodnocením jednou 
za 6 let, tj. hodnotit výsledky a výstu-
py za 5 let a jeden rok počítat na vlast-
ní hodnocení. 

Institucionální financování VO by 
mělo být složeno ze tří částí. Největ-
ší podíl, v návrhu je 80 % rozpočtu, by 
měl formu blokového grantu závislé-
ho na financování z minulého období. 
Zbylých 20 % rozpočtu (výkonnostní 
složka) by se skládalo z 15 % vzešlých 
z výše popsaného hodnocení a 5 %, 
které budou předmětem „rozvojové“ 
smlouvy VO s jejím poskytovatelem. 
Základní rozdělení institucionální-
ho rozpočtu by pak nebylo rozděle-
no na podíly podle jednotlivých obo-
rových skupin, jak je tomu dnes, ale 
částky by byly alokovány do oddě-
lených rozpočtů jednotlivých typů 
VO (akademické, resortní VO, apli-
kované VO atd.). Takový systém by 
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zajišťoval stabilitu a kontinuitu a záro-
veň by umožňoval státu investovat 
veřejné prostředky účelně, hospodár-
ně a efektivně tam, kde selhává trh. 
Zkrátka podporovat ten výzkum, kte-
rý si podporu zaslouží.

Celonárodní hodnocení založené 
na mezinárodním peer-review je v ČR 
novinkou

Posouzení odborníky ze stejné 
oblasti je základem hodnocení týmů 
a ústavů uvnitř AV ČR již několik let 
a rovněž v tzv. Metodice 2013 se prv-
ky peer-review objevily v hodnocení 
vybraných typů výsledků (Podpilíř I) 
a v hodnocení kvality (Pilíř II). V roce 
2014 realizovalo MŠMT průlomové 
hodnocení velkých výzkumných infra-
struktur pomocí mezinárodního peer-
-review a podle metodiky, která vznikla 
v rámci projektu. Národní zkušenos-
ti tady tedy jsou. Když k nim přidáme 
mezinárodní know-how expertů z fir-
my Technopolis, který je dodavate-
lem veřejné zakázky vypsané na návrh 
nového systému hodnocení a finan-
cování, mohla by vzniknout rozumná 
a použitelná metodika hodnocení. 

Nelze ale očekávat, že nový způ-
sob hodnocení VO může být zave-
den rychle a bez předběžného ověře-
ní. Proto je v rámci projektu vytvořen 
prostor pro pilotní ověřování. Prv-
ní ověření, tzv. malé pilotní, reali-
zoval Technopolis a je již skončeno. 
Jeho zhodnocení včetně zpětné vazby 
zúčastněných VO bude součástí pří-
spěvků na konferenci 14. května 2015 
pořádané v Olomouci. Druhé pilotní 

ověření organizuje projektový tým 
a je v současné době v plném prou-
du. Cílem obou je prověřit nastavení 
administrativních a podpůrných pro-
cesů, získat zpětnou vazbu od zapoje-
ných VO a z širšího pohledu připravit 
VO na peer-review způsob hodnocení. 

Nelze ani očekávat, že odborná 
veřejnost a poskytovatelé či politici 
přijmou navrhovaný způsob hodno-
cení ochotně a bez připomínek. Pro-
to jsou všechny zprávy včetně příloh 
zveřejňovány a procházejí velmi peč-
livým a podrobným veřejným pro-
jednáváním. Bohužel se v některých 
případech ukázalo, že kritici navr-
hovaného modelu nevěnují studiu 
materiálů dostatečnou pozornost 
nebo jim vyhovuje současný způsob 
hodnocení, protože právě jejich obo-
ru přináší výhodu oproti ostatním. 
Veřejné projednání končí vždy kon-
ferencí a po ní zpracovává Technopo-
lis nejzásadnější a nejčastější komen-
táře. Ty relevantní zohlední ve finální 
podobě zprávy. U komentářů, které 
se rozhodne nezapracovat, uvádí zdů-
vodnění. Celá veřejná zakázka končí 
v květnu 2015, ale projekt bude pokra-
čovat až do října 2015. Tento časový 
prostor bude věnován práci na koneč-
ném návrhu hodnocení a financová-
ní ve spolupráci s Radou pro výzkum, 
vývoj a inovace a Úřadem vlády. Stále 
ještě bude čas na objasnění sporných 
bodů a optimalizaci metodik.

Nejčastější připomínky k novému 
systému hodnocení jsou tři. Za prvé 
peer-review prováděné zahraniční-
mi odborníky je považováno za příliš 
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drahé. Za druhé je poukazováno na to, 
že nepřinese žádnou přidanou hodno-
tu a za třetí že bude podléhat korupci 
a partikulárním zájmům. Všechny při-
pomínky tým IPN Metodika společ-
ně s Technopolisem projednává a rele-
vantní zohledňuje v návrzích.

Od začátku projektu je stanove-
na horní mez přímých a nepřímých 
nákladů na hodnocení jako 1 % z cel-
kového rozpočtu institucionální pod-
pory. Podle zahraničních zkušeností 
až 80 % nákladů jsou náklady nepří-
mé, tj. na straně hodnocených VO. 
Dnes cenu současné metodiky nezná-
me. Cena za hodnocení závisí na jeho 
cíli, rozsahu a detailnosti. Přímé 
náklady lze snížit kvalitní administ-
rativní podporou, on-line systémem 
pro komunikaci, využitím moder-
ních internetových komunikačních 
prostředků a tím, že součástí nebude 
osobní návštěva panelu na hodnoce-
ných VO. Součástí projektu je vypra-
cování Studie proveditelnosti, kte-
rá dá odpověď na otázku, jak systém 
prakticky realizovat a jaká bude cena 
hodnocení podle návrhu.

Přidanou hodnotou výsledků pro-
jektu je národní a mezinárodní srov-
nání kvality a výkonnosti celého sys-
tému VaVaI, které umožní jeho 
efektivní řízení a financování. Jako 
příklad velmi důrazného využití 
výsledků hodnocení je možno uvést 
Portugalsko, které využilo celonárod-
ního hodnocení v roce 2013 k zefek-
tivnění institucionální podpory tím, 
že 20 % VO zůstalo po 1. vyřazovací 
fázi hodnocení bez institucionální 

podpory, 25 % získalo jen 80 % původ-
ní částky a 55 % VO postoupilo  
do 2. fáze. V této fázi ty nejlepší VO 
hodnocené jako výjimečné a exce-
lentní dostaly vyšší podporu v rámci 
strategického financování. 

Je pravdou, že peer-review je sub-
jektivní proces a může být náchylný 
ke korupci. K omezení této nevýho-
dy obsahuje návrh několik opatření. 
Členy panelů a jednotlivými hodno-
titeli musejí být zahraniční odborníci 
bez vazby na ČR. Složení panelů musí 
být anonymní a jeho členové muse-
jí mít dostatečné podklady pro roz-
hodování postavené na bibliometrii 
(tam, kde je využitelná), sebehodno-
tící zprávě a indikátorech pro jednot-
livé dimenze hodnocení bez znalosti 
jejich jednotlivých vah pro účely insti-
tucionálního financování. Oborové 
panely potřebují jasná pravidla pro 
svoji práci a dohled hlavních pane-
lů. V hlavních panelech však budou 
působit i čeští zástupci akademic-
ké sféry, poskytovatelů a odběratelů 
výsledků. Jejich role však bude pora-
denská tak, aby byli zahraniční členo-
vé panelů přesně informováni o spe-
cifikách českých podmínkách pro 
výzkum. 

O tom, zda se podaří návrh IPN 
Metodiky realizovat rozhodne pře-
devším klíčová poslední fáze projek-
tu v druhé polovině roku 2015 a také 
dostatečná koordinace s Radou vlá-
dy pro výzkum, vývoj a inovace, resp. 
s Úřadem vlády.

Jitka Moravcová, Zuzana Picková
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V červnu se koná již 10. mezinárodní konference 
DisCo věnovaná využití ICT ve vzdělávání 

Ve dnech 22. - 24. 6. 2015 se uskuteční již 10. ročník mezinárodní konference DisCo, 
která se věnuje využívání informačních technologií ve vzdělávání. Jak se stalo v posledních 
letech tradicí, konferenci pořádá Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolu-
práci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 
10. ročník nese podtitul From analog education to digital education. Nově se bude konference 
konat v atraktivních prostorách Paralelní polis v Praze 7 Dělnické ulici 47.

Konference je určena zájemcům o využívání moderních informačních technologií 
ve vzdělávacím procesu: učitelům, vzdělavatelům dospělých či personalistům z oblasti 
privátního, veřejného i neziskového sektoru. Na konferenci bude otevřena i sekce věno-
vaná vzdělávacím startupům. Mezi základní témata patří m-learning, e-learning, digitální 
portfolia, MOOC, gamifikace, soukromí a bezpečnost, digitální odznaky. Jako malý bo-
nus se navíc dozvíte více o digitální měně bitcoin a jejím využití.

Součástí konference budou praktické workshopy, například workshop o využívání digi-
tálních odznáčků ve vzdělávání pomocí platformy Veriod, worskhop věnovaný využívání 
tabletů ve vzdělávání anebo worskhop zaměřený na využívání e-portfolií. Můžete se také 
těšit na Wiki sekci, která bude určena krátkým prezentacím zajímavých projektů, na pa-
nelovou diskusi na téma Analýza dat versus soukromí a bezpečnost a dále na plakátovou sekci. 
Mezi zvané řečníky tento rok patří doktorka Mar Camacho z Universitat Rovira i Virgili in 
Tarragona ve Španělsku, která mimo jiné pracovala pro UNESCO. Její přednáška se bude 
týkat m-learningu. Další zvanou přednášku bude mít na téma využívání e-portofolií zku-
šená lektorka z Německa Sigi Jakob Kühn.

Na konferenci budete moci probrat nejnovější poznatky s experty z celého světa, a to 
nejenom při přestávkách na kávu, ale také v rámci dvou společenských večerů. Minulý rok 
se konference zúčastnilo přes 60 účastníků z 15 zemí světa. 

Více informací najdete na webových stránkách www.disconference.eu.  

Organizátoři: 

Partneři:
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